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  Kính gửi: Ông: Trịnh Huy Cận – Thôn Thành Long, xã Xuân 

Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; 

     

Ủy ban nhân dân xã Xuân Thành nhận được đơn của ông Trịnh Huy Cận, 

trú tại thôn Thành Long, xã Xuân Thành do UBND huyện Nghi Xuân chuyển 

đến theo Văn bản số 1324/UBND-VP ngày 26/7/2021, với nội dung tóm tắt: 

Phản ánh việc ông Dáng cho con tiếp tục xây dựng nhà ở trên thửa đất mà ông 

Cận cho là đất của cha mẹ ông để lại cho em trai ông là ông Trịnh Văn Rạng, 

dù chưa được ai cho phép; ông Dáng còn cho biết ông đã được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất này; đề nghị kiểm tra, giải quyết. 

Sau khi xem xét nội dung đơn, UBND xã đã tổ chức làm việc với ông 

Trịnh Huy Cận và ông Dương Văn Dáng, căn cứ hồ sơ, tài liệu về đất đai. Uỷ 

ban nhân dân xã trả lời ông Trịnh Huy Cận như sau: 

Vụ việc tranh chấp đất đai giữa ông Trịnh Văn Rạng và ông Dương văn 

Dáng xảy ra năm 1996, vụ việc đã được UBND xã tổ chức hòa giải nhưng 

không thành  và chuyển hồ sơ lên UBND huyện. UBND huyện đã giải quyết và  

có Văn bản số 01/ĐC/UB ngày 08/06/1996 về việc giải quyết tranh chấp đất đai.  

Căn cứ các hồ sơ, tài liệu về đất đai thì ông Dương Văn Dáng chưa được 

cấp giấy chứng nhận QSD đất đối với thửa đất nêu trên.   

UBND xã Xuân Thành trả lời cho ông Trịnh Huy Cận và các cơ quan liên 

quan được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thanh tra huyện; 

- Ban tiếp công dân huyện Nghi Xuân; 

- TTr Đảng ủy, HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Lưu: VT, ĐC./. 
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CHỦ TỊCH 
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