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KInh gi:ri: Phông Tài nguyen - Môi tnthng huyn.
Ngày 26/3/2020, Phông tài nguyen - Môi truYn nhn duqc Don Kin
nghj cüa ông Lê Duy Hnh, xA Ia Blir vri ni dung: Giây chirng nhn quyên sir
diing dat so BN 43964? dã cap cho h gia dInh nhà ông Lê Duy Hanh tai thir dat
so 81; 62a, th bàn do so io, din tIch 11634,7 m2 bj chông vâi h gia dInh khác.
Ngày 02/7/2020, UBND huyn nhn di.rçic Báo cáo so 41/BC-TNMT cüa
Phông Tài nguyen - Môi truông ye vic giãi quyêt kiên nghj cüa ông Lê Duy
Hanh, xã Ia Blir. Kêt qua kiém tra, xác minh nhi.r sau:
1. Hin trng sir diing dt
H ông Lé Duy Hnh dang sir ding mt phn thira dt s 80 và mt phn
thira dat so 62, tir bàn dO so 10 có tOng din tIch 9.943m2.
H ông Dng Van Nhi dang sir ding mt phn thira dt s 81, tir bàn d
so 10 có tong din tIch 3.062m2.
2. Kiêm tra hI so' dla chInh
Di chiu vii h so dja chInh và Giy chirng nhn QSD dat s6 BN
439649 do UBND huyn Chi.r Puh cap ngày 13/01/2014 dà cap cho h ông Lê
Duy Hinh nhu sau:
Qua kim tra hin trang sir diing dt cüa ông Lê Duy Hanh di chiêu vii
Giây chirng nhn QSD dat, ho so dja chInh thI thira dat sO 62a, 81, ti bàn dO so
10, din tIch 11 634,7m2 dâ cap cho h Ong Lê Duy Hnh là sai so vii hin trng
và din tIch dang sir diing thrc tê.
Thira dt s 81, ti bàn d s 10 thuc quyn sir ding cüa ông Dng Van
Nhi và ba Nguyn Phm Thj Hoa. Thira dat trên dA duqc cap Giây chirng nhn
QSD dat cho Ong Nhi và bà Hoa ngày 26/9/2016, Giây chimg nhn QSD dat so
CD 594523, din tIch 3.062m2.
3. Trên co sir kt qua kim tra, xác minh và dé xut cüa Phông Tài nguyen
- Môi truing huyn. UBND huyn Co ' kiên chi do nhi.r sau: giao Phông îàî
nguyen - Môi truing huyn chü trI, phôi hqp vii các don vj lien quan tién hành
1p cac thu t1c tham mxu UBND huyn thu hôi Giây chirng nhn quyên sir dung
dat so BN 439649 do UBND huyn Chu Puh cap ngày 13/01/2014 dã cap cho
h Ong Lê Duy Hanh khOng dung quy djnh theo Diêu 106, Lut Dat dai näm

2
2013 và 1p các thu tic cp 1?i Giy cháng nhn QSD dt cho h ông Lé Duy
Hanh theo dung quy djnh, hoàn thânh trtróc ngày 10/8/2020.
Yêu cu Phông Tài nguyen và Môi trueing huyn t chrc trin khai thrc
hin dung thii gian quy djth./.
NoinIzin:
- Nhu trén;
- CT, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn; Phông Tu pháp huyn;
- Lânh cto Van phông;
- Ong Lé Duy Hanh,fthon Lung ha, xâ Ia Bhr;
- Ltxu: VT, BTCD.
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S: 1H fPTNMT-DD

BAO CÁO
V vic giái 4uyt kin nghj cüa ông Lê Duy Hinh, xâ Ia B1ü.
Ngày 26/3/2020 h ông Lé Duy Hinh có dcin kin ngh v Phông Tài
nguyen và Môi trtx&ng v&i ni dung "Giây CNQSD dat so BN 439649 dâ cap
cho hc gia dInh nhà ông tai tht:ra dat so 81; 62a, t?1 bàn do so io, din tIch
11634,7 m2 bj trông vci h gia dInh khác". Phông Tãi nguyen và Môi tri.thng
huyn dâ phi hçip vâi UBND xä Ia B1ü tiên hành kiêm tra hin trng si'r
ding dat cüa Ong Lê Duy Hnh và h ông Dng Van Nhi có lien quan den
kiên nghj, tai thOn Lxcng Ha, xa Ia B1ü. Cii the nhii sau:
1. Hin trng s& diing dt:
- H ông Lê Du,' Hh dang sCr ding thuc thCra dt s 80 và mt phn
thCra dat so 62 t bàn do so 10, din tIch 9.943 m.
- H ông Dn Van Nhi dang sü dung thuc thiia dat so 81, t1 bàn d so
10, din tIch 3062 m
2. Kim tra h so dia chInh:
Dôi chiu v&i h so dla chInh Va GiAy CNQSD dt s BN 439649 do
UBND huyn Chu Puh cap ngày 13/01/2014 dã cap cho h Ong Lê Duy Hnh
nhu sau:
Qua kim tra hin trng sCr diing dt cüa ông Lê Duy Hanh di chiu vOi
Giây CNQSD dat, ho sa dja chInh thI thCra dat so 62a, 81, t? bàn do so 10, din
tIch 11634,7 m2 dã cap cho h ông Lê Duy Hnh là sai so vi hin trng và din
tIch dang st dung thrc tê.
Thàa dt so 81, t bàn d s 10 thuc quyên sr ding ca ông Dng Van
Nhi, bà Nguyen Ph?rn Thj Hoa. Thüa dat trên dã dt.rcic cap Giây CNQSD cho
ông Nhi và bà Hoa ngày 26/9/2016, Giây CNQSD dat so CD 594523, din tIch
3062 m2.
3. D xuiIt, kin ngh:
Qua kim tra hin trtng sCr dung dt cüa Ong Lê Duy H?nh di chiu vâi
Giây CNQSD dat, ho sa dja chInh thI Giây CNQSD dat dã cap cho ông Lê Duy
Hnh không dung vj trI và din tIch dat sCr dung thrc tê. D nghj UBND huyn
ciii do thrc hin vic thu hôi Giây chirng nhn QSD dat so BN 439649 do
UBND huyn Chu Pub cap ngày 13/01/2014 dâ cap cho h ông Lé Duy Hnh
khOng dung quy djnh ti Diêu 106, Lut DAt dai 2013.

Trên day là ni dung báo cáo, kim tra cüa Phông 'Pài nguyen & Môi
tnring huyn./.
Noi nI,in.
KT. TRIXO$G PHONG
- Nhtr trén;
O TRUNG PHONG
- Lãnh do phông;
- Ltru: VT, C V.
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