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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Can Lộc, ngày 30 tháng 6 năm 2021 

     Kính gửi: Ông Nguyễn Đăng Thận, thôn Khe Thờ, thị trấn  

                      Đồng Lộc, huyện Can Lộc. 

 
Ủy ban nhân dân huyện nhận được đơn của ông Nguyễn Đăng Thận, thị 

trấn Đồng Lộc đề nghị về việc xem lại việc cấp bìa đất lâm nghiệp cho các hộ 

gia đình ở Đồng Lộc trên đất ông nhận khoán của Lâm trường Truông bát và đề 

nghị UBND huyện thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 1998 

cho các hộ gia đình trên. 

Căn cứ hồ sơ cấp đất năm 1998, kết quả kiểm tra thực địa, làm việc với 

UBND thị trấn Đồng Lộc và Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh, báo cáo của 

phòng Tài nguyên - Môi trường, Ủy ban nhân huyện có ý kiến như sau:  

Ngày 05/10/1993 hộ gia đình ông Nguyễn Đăng Thận làm đơn xin nhận 

khoán rừng gửi lâm trường Truông Bát với mục đích ghi trong đơn là “bảo vệ 

rừng và đất rừng ngày càng có hiệu quả”, ngày 05/5/1994 Lâm Trường Truông 

Bát (nay là công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh) giao khoán cho hộ gia đình 

ông với diện tích là 09 ha tại lô số 06, 15, khoảnh 01 tiểu khu 134. 

 Năm 1998 thực hiện Nghị định 02 “ban hành bản quy định về việc giao 

đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào 

mục đích lâm nghiệp” hộ gia đình ông Nguyễn Đăng Thận đã được UBND 

huyện Can Lộc cấp GCN QSD đất số M634143, ngày 30/3/1998 diện tích là 

15.400 m
2
, trong đó thửa đất số 293, tờ bản đồ số 01 diện tích 8.400 m

2
 và thửa 

đất số 311, tờ bản đồ số 01 diện tích 7.000 m
2
, tại vùng Trổ Đập, xã Đồng Lộc 

(nay là thị trấn Đồng Lộc). Hiện nay số thửa 293, tờ bản đồ số 01 diện tích 8.400 

m
2
 đã được cấp đổi GCN QSD đất theo dự án đo đạc bản đồ địa chính với mục 

đích sử dụng là đất ở và đất trồng cây lâu năm, hiện trạng đã xây dựng 01 nhà ở 

và một số công trình phụ trợ khác. Số thửa 310 tờ số 01 diện tích 7000 m
2
 hiện 

trạng đang trồng cam và cây lâm nghiệp hiện chưa thực hiện cấp đổi GCNQSD 

đất. 

 Như vậy, việc ông Nguyễn Đăng Thận được Lâm trường Truông Bát giao 

khoán 9ha tại lô 6,15, khoảnh 1, tiểu khu 134, vị trí này nằm tiếp giáp đội Phan 

Đình Phùng (trên diện tích nhận khoán 1993 một phần đã chuyển sang trồng cao 

su, một phần đất nhận khoán hiện nay ông Thận đã làm nhà ở và làm trang trại 

trồng cây ăn quả). 

 Đối với 07 hộ được UBND huyện cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm 

nghiệp năm 1998, trong đó có 1,5ha cấp cho gia đình ông, ông cho rằng là đất 

trước đây ông được Lâm trường Truông Bát giao khoán nhưng UBND xã Đồng 

Lộc cấp cho 06 hộ khác là không có cơ sở. 



 Nội dung này đã được UBND huyện trả lời ông tại văn bản số 

3154/UBND-TNMT ngày 25/11/2019, tại văn bản trả lời UBND huyện đề nghị 

ông trực tiếp Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh để đối chiếu hồ sơ giao 

khoán và cung cấp cho UBND huyện (qua phòng Tài nguyên – Môi trường) 

trước ngày 30/11/2019 để xem xét. Tuy nhiên theo báo cáo của phòng Tài 

nguyên – Môi trường, từ đó đến nay ông không cung cấp các hồ sơ liên quan 

theo văn bản số 3154 nên không có cơ sở xem xét, đối chiếu. 

 Về đề nghị UBND huyện thu hồi giấy chứng nhận QSD đất cấp năm 1998 

đã giao cho các hộ trên đất của ông nhận khoán với Lâm trường Truông Bát. 

UBND huyện chưa có cơ sở xem xét do ông chưa cung cấp được hồ sơ liên quan 

đến quyền sử dụng đất đã được giao. 

  Ủy ban nhân dân huyện trả lời để ông được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Bộ phận tiếp công dân; 

- UBND thị trấn Đồng Lộc; 

- Lưu: VT, TNMT. 
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