
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN QUỲ HỢP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /BC-UBND 

 

                  

Quỳ Hợp, ngày        tháng       năm 2023 

BÁO CÁO 

V/v kết quả giải quyết đơn của ông Vi Văn Thuyên, trú tại bản Na án, xã 

Châu Thành, huyện Quỳ Hợp 

 
Kính gửi:  

- Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An; 

- UBND tỉnh Nghệ An; 

- Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An; 

- Bí thư huyện ủy Quỳ Hợp; 

- Hội đồng nhân dân huyện Quỳ Hợp. 

 

Thực hiện Công văn số 333/HĐND-TT ngày 14/11/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Nghệ An về việc chuyển đơn của công dân. UBND huyện báo cáo 

kết quả kiểm tra, xác minh nội dung đơn với kết quả như sau: 

I. Kết quả kiểm tra, xác minh: 

1. Về việc xác minh nội dung đơn của ông Vi Văn Thuyên: 
Sau khi nhận được Công văn số 333/HĐND-TT ngày 14/11/2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, UBND huyện đã giao cho phòng Tài nguyên và 

môi trường huyện chủ trì phối hợp với các ban ngành liên quan và UBND xã 

Châu Thành tổ chức làm việc với công dân Vi Văn Thuyên để làm rõ nội dung 

khiếu nại của công dân. Kết quả xác minh tại buổi làm việc ngày 02/12/2022 (có 

biên bản làm việc gửi kèm theo) cụ thể như sau: 

Nội dung khiếu nại của ông Vi Văn Thuyên: Đề nghị cơ quan có thẩm 

quyền xác định đúng mốc giới thửa đất và diện tích theo Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất đã được cấp cho hộ gia đình trên thực địa theo giấy chứng 

nhận Quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận số H 00506 QĐ/UB số 

204 do UBND huyện Quỳ Hợp cấp ngày 21/3/2006 đối với thửa đất số 16 thuộc 

tờ bản đồ số 02 (bản đồ lâm nghiệp xã Châu Thành) với diện tích 31.658,0 m2. 

2. Nội dung giải quyết đơn của ông Vi Văn Thuyên: 

Ông Vi Văn thuyên đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác định đúng mốc giới 

thửa đất và diện tích theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã được cấp cho 

hộ gia đình trên thực địa theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số vào sổ cấp 

giấy chứng nhận số H 00506 QĐ/UB số 204 do UBND huyện Quỳ Hợp cấp 

ngày 21/3/2006 đối với thửa đất số 16 thuộc tờ bản đồ số 02 (bản đồ lâm nghiệp 

xã Châu Thành) với diện tích 31.658,0 m2. 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/5/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở Tài 

nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng Tài nguyên và 

môi trường thuộc UBND huyện thì Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp 



Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: 

đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; quản lý tổng hợp 

tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo (đối với các huyện có biển); đo 

đạc và bản đồ; biến đổi khí hậu. Tại điều 4 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn 

thì phòng Tài nguyên và môi trường huyện không có chức năng đo đạc, xác định 

mốc giới trên thực địa. 

II. Kết luận: 

Ngày 12/12/2022, UBND huyện đã tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ, 

qua đó đối thoại với ông Vi Văn Thuyên và trả lời các nội dung kiến nghị cho 

ông Vi Văn Thuyên. 

Từ các căn cứ nêu trên, để giải quyết nội dung kiến nghị của ông Vi Văn 

Thuyên, trú tại xóm Na Án, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp. UBND huyện đã 

đề nghị ông Vi Văn Thuyên trực tiếp hợp đồng với các đơn vị có thẩm quyền và 

chức năng đo đạc, xác định mốc giới thực địa theo giấy chứng nhận Quyền sử 

dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận số H 00506 QĐ/UB số 204 do UBND 

huyện Quỳ Hợp cấp ngày 21/3/2006 đối với thửa đất số 16 thuộc tờ bản đồ số 02 

(bản đồ lâm nghiệp xã Châu Thành) với diện tích 31.658,0 m2 theo yêu cầu của 

ông Vi Văn Thuyên. 

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh và giải quyết nội dung đơn 

khiếu nại của công dân Vi Văn Thuyên, trú tại xóm Na Án, xã Châu Thành, 

huyện Quỳ Hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Phó chủ tịch UBND huyện; 

- Phòng TN và MT; 

- UBND xã Châu Thành; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                

CHỦ TỊCH                                                            

        

 

 

    

 

Nguyễn Đình Tùng 
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