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BÁO CÁO 
Kết quả kiểm tra, xem xét, xử lý nội dụng đơn phản ánh của  
công dân ông Lê Phúc Phan ở thôn Trung Giang, xã Kỳ Thư  

   
Ngày 10/10/2018 UBND xã Kỳ Thư đã nhận được công văn số 1081 của 

UBND huyện Kỳ Anh về việc giao kiểm tra, xử lý đơn phản ánh của công dân. 
Sau khi tiếp nhận công văn và đơn của công dân do UBND huyện Kỳ Anh 

gửi. UBND xã đã giao cho cán bộ chuyên môn kiểm tra lại hồ sơ cấp đất cho bà Lê 
Thị Quy con gái ông Lê Phúc Phan ở thôn Trung Giang, xã Kỳ Thư. 

Thửa đất mà ông Lê Phúc Phan nêu trong đơn là thửa đất được UBND xã xây 
dựng, lập tờ trình số 03/TTr - UBND ngày 22/01/2013 về việc xin xen dắm dân cư 
các thôn trên địa bàn xã Kỳ Thư. 

Ngày 17/012/2013 UBND huyện Kỳ Anh có văn bản số 1403 về việc đồng ý 
cho UBND xã Kỳ Thư tổ chức xét đề nghị giao đất ở đối với 13 lô đất, trong đó có 
lô đất mà ông Phan nêu trong đơn. 

Sau khi có văn bản đồng ý của UBND huyện Kỳ Anh. UBND xã Kỳ Thư đã 
giao cho cán bộ chuyên môn xây dựng hồ sơ để cấp đất ở cho các hộ dân có nhu cầu 
đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy trình thủ tục. 

Sau khi cán bộ chuyên môn xây dựng hồ sơ xong, mời hộ bà Lê Thị Quy con 
ông Lê Phúc Phan lên UBND xã để ký vào hồ sơ xin  giao đất và cán bộ địa chính 
xã làm các thủ tục để hoàn thành hồ sơ và nộp về Văn phòng đăng ký QSD đất 
huyện Kỳ Anh. Ngày 20/01/2014 Văn phòng đăng ký QSD đất huyện Kỳ Anh đã 
thẩm định xuất phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính. 

Hộ bà Lê Thị Quy đã nhận phiếu chuyển thông tin địa chính và lên cơ quan 
thuế huyện Kỳ Anh để xác định số tiền sử dụng đất mà hộ bà Lê Thị Quy phải nộp. 

Theo Quyết định số 69 ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban 
hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Thì thửa đất của bà 
Lê Thị Quy con ông Lê Phúc Phan thuộc vùng 1 xã loại 1, đơn giá là 131.200 
đồng/m2. Thửa đất bà Lê Thị lại có hai mặt tiền nên phải nhân hệ số 1,2. Nên gia 
đình không đồng ý nộp tiền vào Kho bạc để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận QSD 
đất cho hộ gia đình. 

Đến ngày 11/07/2014 ông Lê Phúc Phan có đơn gửi UBND xã Kỳ Thư hỏi về 
vấn đề thửa đất được cấp cho con ông không có hai mặt tiền nhưng phải noppj tiền 
hai mặt tiền. 

Ngày 10/08/2014 UBND xã Kỳ Thư đã có công văn trả lời đơn kiến nghị của 
ông Lê Phúc Phan ở  thôn Trung Giang. Nội dụng công văn trả lời là UBND xã xây 
dựng hồ sơ cấp đất xen dắm cho con em dựa trên cơ sở thực địa tại thửa đất. Thửa 
đất mà UBND xã xây dựng hồ sơ cấp đất cho bà Lê Thị Quy trong bản đồ 299/TTg 



vẫn hiển thị con đường và thực tế vẫn có con đường rộng khoảng 2m về phía đông 
của thửa đất. Nhưng thôn đề xuất mở rộng con đường thành 5m tiện cho việc đi lại 
của bà con nhân dân trong thôn.Trong công văn có nêu muốn xóa bỏ con đường trên 
thì thôn Trung Giang phải tiến hành họp thôn và lấy ý kiến của nhân dân trong thôn 
và ý kiến của cán bộ đảng viên trong chi bộ có đồng ý xóa bỏ con đường phía Đông 
của thửa đất thì phải có biên bản đồng ý của thôn và của chi bộ gửi về UBND xã để 
UBND xã lập tờ trình đề nghị phòng TMNT huyện, UBND huyện Kỳ Anh cử cán 
bộ chuyên môn xuống kiểm tra thực địa, nhưng từ đó đến nay thôn Trung Giang và 
hộ gia đình  cũng không có văn bản phản hồi lại cho UBND xã Kỳ Thư. 

Ngày 20/9/2017 phòng TNMT huyện, chi cục thuế huyện Kỳ Anh có văn bản 
về việc xử lý hồ sơ tồn đọng đã có phiếu chuyển thông tin địa chính nhưng không 
thực hiện nghĩa vụ tài chính. 

Ngày 12/10/2017 UBND xã đã mời các hộ có liên quan trong đó có hộ bà Lê 
Thị Quy con ông Lê Phúc Phan lên để làm việc về vấn đề hồ sơ cấp đất của hộ gia 
đình tồn đọng tại Huyện từ năm 2014 đến nay. Tại buổi làm việc UBND xã đã cho 
các hộ dân phát biểu ý kiến, sau đó chủ tịch UBND xã kết luận thửa đất mà trước 
đây xây dựng hồ sơ cấp cho bà Lê Thị Quy vẫn ưu tiên để cấp cho bà Lê Thị Quy. 
Nếu đồng ý lấy thửa đất đó thì phải có đơn gửi cho UBND xã sau 5 ngày làm làm 
việc . Sau đó hộ bà Lê Thị Quy đã có đơn xin cấp thửa đất nói trên. 

UBND xã giao cho cán bộ địa chính xây dựng quy trình, lập tờ trình gửi 
UBND huyện để xin cấp đất xen dắm cho hộ dân theo quy định của pháp luật. 

Ngày 05/09/2018 ông Lê Phúc Phan trực tiếp đến UBND xã hỏi về vấn đề 
thửa đất nói trên. 

Ngày 10/09/2018 UBND xã Kỳ Thư đã mời ông Lê Phúc Phan lên làm việc 
về vấn đề ông phản ánh. Tại buổi làm việc UBND xã đã trao đổi những thông tin về 
thửa đất và thông báo cho hộ gia đình ông, hiện nay UBND xã đang làm có thủ tục 
để xin cấp đất xen dắm, nhưng theo giá đất năm 2018 và thửa đất số 224, tờ bản đồ 
25 là hai mặt tiền. Vì thực tế trong bản đồ 299/TTg cũng thể hiện con đường và hiện 
trạng thửa đất vẫn có con đường phía đông của thửa đất rộng khoảng 2m và thôn 
Trung Giang yêu cầu phải mở rộng con đường rộng 5m để tiện cho việc đi lại của 
nhân dân và đảm bảo tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng nông thôn mới, 
nhưng hộ gia đình không đồng ý với nội dung giải quyết của UBND xã. Mà yêu cầu 
là phải xóa bỏ con đường phía đông của thửa đất và thực hiện giá đất năm 2013. 

Vậy uỷ ban nhân dân xã Kỳ Thư báo cáo với UBND huyện và các phòng ban 
cấp huyện được biết./. 
      Nơi nhận                            TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- UBND huyện;                               CHỦ TỊCH 
- Phòng Tài Nguyên Môi Trường Huyện;                          
- Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ; 
- Lưu: VT                                 
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