
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 60 /TB-UBND                Tuyên Quang, ngày 17 tháng 6 năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2022 

 
 

 

Ngày 15/6/2022, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2022. 

Tham gia tiếp công dân có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Thanh 

tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang; 

Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh; Công ty cổ 

phần Giống vật tư nông nghiệp Tuyên Quang và các đơn vị liên quan. 

Sau khi nghe công dân trình bày nội dung đề nghị và ý kiến của lãnh đạo 

các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận, giao nhiệm vụ: 

1. Bà Bùi Thị An, thôn Thọ Sơn, xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn, đề nghị: 

Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

gia đình. 

- Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn chỉ đạo kiểm tra cụ thể 

việc sử dụng đất của gia đình bà Bùi Thị An, căn cứ quy định của pháp luật về 

đất đai, xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Bùi 

Thị An; thời gian hoàn thành báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 

15/7/2022. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, đôn 

đốc Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn giải quyết vụ việc bảo đảm chặt chẽ, đúng 

quy định của pháp luật. 

2. Bà Vũ Thị Thọ, thôn Tân Sơn, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, đề nghị: 

Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

gia đình. 

- Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn chỉ đạo kiểm tra, xác 

minh làm rõ nguồn gốc sử dụng đất, hồ sơ địa chính; căn cứ quy định của pháp 

luật, lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích gia 
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đình bà Vũ Thị Thọ sử dụng hợp pháp, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của 

bà Vũ Thị Thọ; hoàn thành báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 

15/8/2022. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo đơn vị chuyên môn phối hợp với 

Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn đo đạc xác định ranh giới sử dụng đất của gia 

đình bà Thọ làm căn cứ để Ủy ban nhân dân huyện cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất; hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn trong việc 

lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bảo đảm chặt chẽ, đúng 

quy định. 

3. Bà Đỗ Thị Chính, thôn 05, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, 

đề nghị: Giải quyết việc tranh chấp đất đai giữa gia đình bà Chính với gia đình 

ông Quách Anh Tuấn và gia đình ông Nguyễn Văn Dần cùng thôn; giải quyết 

việc hộ gia đình bà Ngân tự ý xây dựng tường bao chiếm diện tích rừng của gia 

đình bà được Công ty Giống thức ăn gia súc (nay là Công ty cổ phần Giống vật 

tư nông lâm nghiệp) giao sử dụng từ năm 1992. 

- Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang chủ trì, phối hợp 

với cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát diện tích đất Công ty cổ phần 

Giống vật tư nông lâm nghiệp Tuyên Quang đang quản lý trên địa bàn thành 

phố; giải quyết dứt điểm nội dung đề nghị của bà Đỗ Thị Chính, xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai; hoàn thành báo cáo Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh trong quý III năm 2022. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố 

Tuyên Quang và Công ty cổ phần Giống vật tư nông lâm nghiệp Tuyên Quang 

kiểm tra, rà soát diện tích đất đai của Công ty cổ phần Giống vật tư nông lâm 

nghiệp Tuyên Quang đang quản lý, sử dụng, căn cứ quy định của pháp luật lập 

thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi diện tích đất Công ty cổ phần Giống 

vật tư nông lâm nghiệp Tuyên Quang không còn nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng 

không hiệu quả; bảo đảm đất đai được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu 

quả, đúng quy định của pháp luật. 

- Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên 

và Môi trường: Theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc Ủy 

ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Công ty cổ phần Giống vật tư nông lâm 

nghiệp Tuyên Quang thực hiện nội dung kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại Văn bản này. 
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- Yêu cầu Công ty cổ phần Giống vật tư nông lâm nghiệp Tuyên Quang 

quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả diện tích đất được giao; 

chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố 

Tuyên Quang và cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát toàn bộ diện tích đất Công 

ty đang quản lý nhưng không có nhu cầu sử dụng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

để thu hồi, giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang quản lý, sử dụng đất 

có hiệu quả. 

4. Giao Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực 

hiện Thông báo kết luận này, tổng hợp kết quả báo cáo  Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy;  
- Thường trực HĐND tỉnh;             (báo cáo) 
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;    
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
- UBKT Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy;  
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 
- Thanh tra tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh; 
- Chủ tịch UBND huyệnYên Sơn; 
- Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang; 
- Công ty CP Giống vật tư nông lâm nghiệp; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, TCD.  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

Ngô Mạnh Hùng 
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