
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BẮC AN

Số:            /CV-UBND
Về việc trả lời đơn 

của công dân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Bắc An, ngày        tháng 5 năm 2022

                Kính gửi:   
                                 

- Ông Lê Đình Phích, thôn Tân Trường, xã Lê Lợi.
- Ông Lê Đình Duẩn, thôn Tân Trường, xã Lê Lợi.

Căn cứ hồ sơ địa chính do UBND xã quản lý;
UBND xã trả lời đơn xin khiếu nại của ông Lê Đình Phích và Lê Đình 

Duẩn như sau:
Trước ngày 15/10/1993 ông Lê Đình Phúc ( bố đẻ ông Lê Đình Phích ) có 

khai hoang một phần diện tích đất đồi chưa sử dụng thuộc xã Bắc An quản lý ( 
phần diện tích đất này không được đo vẽ bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 
1993) hiện tại sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp và không có công trình 
trên đất hiện tại vị trí đất này do ông Lê Đình Duẩn đang sử dụng trong quy 
hoạch sử dụng đất thuộc mã đất rừng sản xuất. 

Diện tích đất của ông Lê Đình Phích có nguồn gốc đất thuộc Nông Trường 
Chí Linh giao nhận khoán trồng và chăm sóc vườn cây năm 1995 theo quy 
hoạch của Nông Trường, trên địa bàn Thị trấn Nông Trường Chí Linh.

Năm 2002 thành lập thị trấn Bến Tắm, diện tích đất thị trấn Nông trường có 
một phần bàn giao về xã Lê Lợi, thì diện tích đất của ông Phích được bàn giao 
về xã Lê Lợi. 

- Đến năm 2008 đo đạc thành lập bản đồ địa chính theo hiện trạng sử dụng 
đất thì diện tích đất nói trên thuộc địa giới hành chính do xã Bắc An quản lý và 
thể hiện là diện tích đất rừng sản xuất. 

Hiện tại trên địa bàn huyện Chí Linh chưa đo vẽ chi tiết hiện trạng sử dụng 
đất rừng sản xuất đối với các hộ được UBND cấp huyện giao hoặc xã giao trái 
thẩm quyền. 

Do vậy UBND xã không có hồ sơ địa chính năm 1993 và bản đồ hiện trạng 
sử dụng đất được đo vẽ năm 2008 đối với phần diện tích ông Lê Đình Phích và 
ông Lê Đình Duẩn đang quản lý để cung cấp theo đề nghị của ông Phích và ông 
Duẩn.

Vậy UBND xã trả lời ông Lê Đình Phích và Lê Đình Duẩn theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Văn Bảo
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