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  Kính gửi:  

- UBND thành phố Hà Tĩnh 

- Bà Võ Thị Huế, địa chỉ Thôn Đông Đoài, xã Thạch Hạ. 

 

 Thực hiện Công văn số 508/UBND-VP ngày 11/3/2021 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh về việc giao kiểm tra, xử lý đơn bà Võ Thị Huế với nội dung: 

“…gia đình bà được cấp cho một thửa đất số 59, tờ bản đồ 371 số 06 mang tên 

Lê Huy Hải tại xứ đồng Ma Ca…Do bão lụt đã cuốn trôi hết giấy tờ. Nay xã thu 

hồi để xây dựng nhà Hội quán thì mảnh đất ấy không được đền bù cho gia đình. 

Vậy tôi làm đơn này kính mong UBND xã, ban địa chính xem xét, kiểm tra hồ 

sơ cho gia đình tôi kẻo gia đình thiệt thòi…”. Sau khi kiểm tra hồ sơ lưu trữ 

gồm: Sổ giao đất theo Nghị định 64/CP của Chính phủ; hồ sơ chuyển đổi đất 

Nông nghiệp theo Nghị quyết 01 của UBND tỉnh Hà Tĩnh; bản đồ 371, bản đồ 

01 và hồ sơ địa chính có liên quan, UBND xã Thạch Hạ trả lời bà như sau: 

 - Theo hồ sơ cấp GCN QSD đất Nông nghiệp theo Nghị định 64/CP năm 

1997 tại địa bàn xã Thạch Hạ thì bố mẹ chồng bà là ông Lê Đường được cấp đất 

ở tại thửa 152, tờ bản đồ 371 số 06, không có đất nông nghiệp. Còn vợ chồng bà 

Võ Thị Huế được cấp 05 thửa, trong đó có thửa 59, tờ bản đồ 371 số 06, diện 

tích 424,0m
2
 (có bản sao sổ cấp giấy kèm theo). 

 - Tuy nhiên thực hiện chủ trương chuyển đổi theo Nghị quyết 01 của 

UBND tỉnh tại địa bàn xã Thạch Hạ thực hiện năm 2008 thì trong hồ sơ kê khai 

và sổ cấp giấy không có tên hộ ông Lê Đường. Còn hộ bà Võ Thị Huế được giao 

01 thửa với diện tích 601,0m
2
 tại xứ đồng Sác Lau, được đăng ký tại thửa 1085, 

tờ bản đồ số 07 và được cấp GCN QSD đất số AL 944305 (có bản sao sổ cấp 

giấy kèm theo). 

 Đối chiếu hồ sơ nêu trên thì thửa đất mà bà Võ Thị Huế kiến nghị là thửa 

59, tờ bản đồ 371 số 06 sau khi chuyển đổi theo Nghị quyết 01 của UBND tỉnh 

không thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình bà. Quá trình thực hiện đền bù, giải 

phóng mặt bằng dự án nhà Hội quán thôn Đông Đoài được Hội đồng BT, GPMB 

thông báo và niêm yết công khai để các hộ dân có đất tại vị trí của dự án cung 

cấp giấy tờ pháp lý về đất đai để được bồi thường hỗ trợ theo quy định. Tuy 

nhiên đến nay bà Huế vẫn không cung cấp giấy tờ về đất đai tại thửa đất mà bà 



2 

 

đề nghị. Vì vậy, việc kiến nghị xem xét được đền bù thửa đất số 59, tờ bản đồ 

371 số 06 của bà Võ Thị Huế là không có cơ sở.  

 UBND xã Thạch Hạ trả lời để bà Võ Thị Huế được rõ và đề nghị bà cung 

cấp giấy tờ pháp lý về đất đai cho UBND xã để có cơ sở đề xuất Hội đồng bồi 

thường, GPMB của dự án xem xét giải quyết, đồng thời UBND xã báo cáo để 

UBND thành phố được biết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Chủ tịch UB MTTQ xã; 

- Các công chức: Tư pháp-HT; Địa chính-MT; 

- Thôn trưởng thôn Đông Đoài; 

- Lưu: VT; ĐCMT. 
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