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BÁO CÁO 

Về việc xử lý kiến nghị  của 22 hộ gia đình về cấp đất ở tại phường Đại Nài 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh; 

- Phòng Tài nguyên môi trường. 
 

 

Thực hiện công văn số 1554/UBND-VP ngày 02/7/2020 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh về việc tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc giải quyết các nội 

dung tồn động liên quan đến vụ việc 22 hộ dân phường Đại Nài. Ủy ban nhân 

dân phường Đại Nài báo cáo nội dung sau: 

Ngày 09/7/2020, Ủy ban nhân dân phường Đại Nài đã tổ chức buổi làm 

việc với 22 hộ gia đình có nội dung đơn thư liên quan để giải quyết các vấn đề 

theo nội dung Công văn của UBND thành phố. Tham dự buổi làm việc có đại 

diện của 12/22 hộ gia đình;Đại diện phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố; 

Chủ tịch UBMTTQ phường, Công chức chuyên môn: Địa chính xây dựng, Tư 

pháp, văn phòng. Sau khi đồng chí Chủ tịch UBND phường, chủ trì buổi làm 

việc thông qua nội dung buổi làm việc; Công chức chuyên môn Địa chính xây 

dựng thông báo nội dung công văn, vị trí, các thửa đất đã đấu giá nhưng không 

thành trên địa bàn thành phố, Đại diện phòng Tài nguyên – Môi trường thành 

phố giải thích các văn bản quy định của pháp luật liên quan,phương án xử lý của 

UBND thành phố; Lãnh đạo UBND phường vận động các hộ đăng ký vị trí xét 

giao đất ở các lô đất đấu giá không thành trên địa bàn thành phố(có biên bản làm 

việc kèm theo), các hộ gia đình có ý kiến như sau:  

- Không đồng tình với chủ trương, phương án của UBND thành phố về 

việc sử dụng các lô đất đã đấu giá nhưng không thành để xét cấp đất ở cho các 

hộ gia đình vì không phù hợp với điều kiện sinh hoạt của các hộ. 

- Đề nghị UBND thành phố giữ nguyên kết quả đã được xét duyệt giao đất 

theo thông báo số 03/TB-TNMT ngày 09/01/2017 của phòng Tài nguyên và môi 

trường thành phố và giao đất cho các hộ gia đình. 

Vậy UBND phường Đại Nài báo cáo UBND thành phố được biết và có 

hướng chỉ đạo xử lý./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ; 

- Chủ tịch, PCT UBND; 

- 22 hộ gia đình; 

- Công chức Tư pháp, ĐC-XD; 

- Lưu: VP HĐND- UBND, XD. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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