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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Đặng  Tiến Dũng-Chủ tịch UBND 

huyệntại buổi làm việc tiếp công dân đối với ông Lương Quang Phúc, 

 Thôn Tân Mỹ, xã Thanh Tân 
 

Ngày 16 tháng 5 năm 2022, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh tổ chức 

buổi làm việc tiếp công dân đối với ông Lương Quang Phúc, thôn Tân Mỹ, xã 

Thanh Tân. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Chánh văn phòng 

HĐND&UBND huyện, Phó chánh văn phòng HĐND&UBND huyện -Trưởng 

ban tiếp Công dân, Chánh Thanh tra huyện, Phó trưởng phòng TN&MT, cán bộ 

tiếp Công dân thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện, Chủ tịch UBND xã 

Thanh Tân, cán bộ Địa chính, xây dựng xã Thanh tân. Sau khi nghe ông Lương 

Quang Phúc, công dân thôn Tân Mỹ, xã Thanh Tân trình bày nội dung: Trong 

giấy CNQSD đất diện tích nhà nước giao cho ông Lương Quang Phúc là 2225m2 

diện tích thực tế gia đình ông Phúc sử dụng là 3390m2 diện tích sử dụng dư là 

1165m2. ông xin đề nghị cấp bổ sung diện tích trồng cây hàng năm vào Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất của gia đình ông là 1165m2. Kết thúc 

buổi làm việc Đồng chí Đặng Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện kết luận và 

giao một số nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị như sau: 

  1. Trình tự tiếp nhận hồ sơ của ông Lương Quang Phúc của các cơ quan 

UBND huyện đã thực hiện đúng quy trình kiểm tra. 

  2. Thanh tra, Phòng TN&MT huyện được giao nhiệm vụ đã làm việc tiếp 

cận với hồ sơ đầy đủ đã ra công văn trả lời đúng theo quy định. 

  3. Việc ông Lương Quang Phúc đề nghị xin cấp bổ sung là chính đáng tuy 

nhiên việc đúng hay sai cần phải xác minh làm rõ đúng quy định của pháp luật. 

Bởi vì diện tích nhà nước giao cho ông Phúc có 2225m2 được thể hiện rõ chiều 

dài, chiều rộng cụ thể tại bản đồ  đo đạc năm 2007 có số thửa 39, tờ bản đồ số 

32. Sơ đồ được thể hiện rõ trong GCNQSD đất, lâu nay ông Phúc sử dụng diện 

tích là 3390m2. Để xác định lại chính xác cần kiểm tra đo đạc hiện trạng đất của 

hai hộ bên cạnh là ông Lương Thao Trường  và ông Lò Văn Thân (A). 

4. Để giải quyết dứt điểm việc này Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch 

UBND xã Thanh Tân phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường, Chi nhánh 

VPĐK đất đai, Trưởng thôn Tân Mỹ. Kiểm tra, thẩm định lại diện tích đất đang 

sử dụng của ông Lương Quang Phúc và 02 hộ giáp danh là ông Lương Thao 

Trường và ông Lò Văn Thân(A), tránh tình trạng cấp đất chồng lấn trên cơ sở hồ 

sơ địa chính và diện tích thực tế nhà nước đã giao cho 03 hộ nêu trên. 

 Khi tổ chức kiểm tra đo lại diện tịch thửa đất của 03 hộ, UBND xã Thanh 

Tân phải thực hiện đúng quy trình, ra giấy mời, gửi đúng đối tượng (phải mời trực 
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tiếp ông Lương Quang phúc tham gia), lập biên làm việc cụ thể. Báo cáo kết quả 

thực hiện về UBND huyện trước ngày 30/5/2022./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện 

- Các phòng: Thanh tra; TNMT; 

- Ban tiếp công dân huyện; 

- UBND xã Thanh Tân ; 

- Lưu: VT. 

TL.CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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