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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Tôn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND thị xã về việc 

xem xét đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông 

Võ Trí Hùng, thôn Thuận Sơn, xã Thuận Lộc 

 

Ngày 20 tháng 7 năm 2021, đồng chí Tôn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch 

UBND thị xã chủ trì làm việc để xem xét việc đề nghị cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất của gia đình ông Võ Trí Hùng, thôn Thuận Sơn, xã Thuận 

Lộc, dự làm việc có: Đồng chí Trần Hậu Thắng, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc; đại diện lãnh đạo các phòng: 

Tài nguyên - Môi trường, Thanh tra, Tư pháp, Ban Pháp chế HĐND thị xã, Văn 

phòng HĐND-UBND thị xã; Chủ tịch UBND và công chức địa chính xã Thuận 

Lộc và ông Võ Trí Hùng.  

Sau khi nghe đồng chí Bùi Quang Liêm, Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc 

báo cáo nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và quá trình xem xét việc đề nghị cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Võ Trí Hùng, ý kiến phát 

biểu của các đại biểu tham dự, đồng chí Tôn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND 

thị xã, chủ trì buổi làm việc kết luận:  

Qua xem xét hồ sơ đất đai, hệ thống bản đồ 299, sổ mục kê đất đai và các 

giấy tờ liên quan đến thửa đất gia đình ông Võ Trí Hùng đang sử dụng được lưu 

trữ tại UBND xã Thuận Lộc, các cơ quan liên quan và gia đình ông Võ Trí Hùng 

cung cấp, Ủy ban nhân dân thị xã xác định việc đề nghị cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất ở cho gia đình ông Võ Trí Hùng theo đề nghị của gia đình 

Ông là không có cơ sở mà chỉ có thể xem xét để cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất với mục đích sử dụng đất là trồng cây lâu năm.  

Để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình 

ông Võ Trí Hùng theo đúng quy định hiện hành, Ủy ban nhân dân thị xã giao:  

1. Ủy ban nhân dân xã Thuận Lộc: Hướng dẫn gia đình ông Võ Trí Hùng 

làm đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định; sau khi 

nhận đơn của gia đình ông Võ Trí Hùng, Ủy ban nhân dân xã Thuận Lộc lập hồ 

sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Võ Trí 

Hùng trình UBND thị xã qua Trung tâm Hành chính công thị xã để được xem 

xét giải quyết theo đúng quy định hiện hành.  
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2. Phòng Tài nguyên - Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc: Phối hợp, hướng dẫn UBND xã Thuận Lộc và ông 

Võ Trí Hùng thực hiện và thẩm định hồ sơ trình UBND thị xã xem xét việc cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Võ Trí Hùng theo đúng 

quy định hiện hành.  

3. Đề nghị gia đình ông Võ Trí Hùng phối hợp UBND xã Thuận Lộc và 

các cơ quan liên quan để được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

trong thời gian sớm nhất.  

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Tôn Quang Ngọc, Phó Chủ 

tịch UBND thị xã về việc xem xét đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất của gia đình ông Võ Trí Hùng, thôn Thuận Sơn, xã Thuận Lộc; Ủy ban nhân 

dân thị xã Hồng Lĩnh thông báo để các phòng, ban, đơn vị liên quan biết và tổ 

chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                            

- Chủ tịch, các PCT UBND Thị xã; 

- Các phòng: TNMT, Thanh tra thị xã; 

- Ban Pháp chế HĐND thị xã;  

- VP HĐND-UBND, Ban Tiếp công dân thị xã; 

- CN VPĐK đất đai TX Hồng Lĩnh - Can Lộc; 

- UBND xã Thuận Lộc; 

- Ông Võ Trí Hùng;  

- Lưu: VT.                                                                

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 
Đinh Văn Thái 
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