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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc làm việc liên quan đến đơn kiến nghị xin phép xây dựng nhà 

ở của hộ ông Lê Văn Cường, thôn Trung Văn 

 

 

Kính gửi:  

                - Cấp ủy, ban chỉ huy thôn Trung Văn;  

                 - Hộ ông Lê Văn Cường. 
 

Ngày 01/8/2022, Ủy ban nhân dân xã Thạch Văn nhận được đơn kiến 

nghị của ông Lê Văn Cường, thôn Trung Văn về việc xin phép xây dựng nhà ở 

tại vị trí thửa đất: ốt quán kinh doanh củ của hộ gia đình (Cạnh nhà ông Lê Văn 

Mạnh). Sau khi nhận được đơn kiến nghị của hộ gia đình, sáng ngày 02/8/2022, 

Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với các thành phần có liên quan; cấp ủy, ban 

chỉ huy thôn Trung Văn; đại diện hộ gia đình ông Lê Văn Cường tổ chức cuộc 

làm việc để thống nhất phương án xử lý đơn kiến nghị của ông Lê Văn Cường. 

Qua đi kiểm tra thực địa, lắng nghe ý kiến phát biểu của các thành viên có liên 

quan tại cuộc họp, UBND xã thống nhất kết luận một số nội dung như sau: 

1. Căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND huyện 

Thạch Hà cấp cho ông Lê Văn Cường ngày 28/12/2013 (Thửa đất số 29, tờ bản 

đồ số 41, diện tích 407m2) đã thể hiện hành lang của các tuyến đường có liên 

quan đến thửa đất như sau: 

- Phía đường bê tông ngõ xóm: Tính từ tim đường bê tông ra rộng 7.3m 

(Đã tính cả hành lang đường rộng 4.3m); 

- Phía tuyến đường trục xã đi qua: Tính từ tim đường ra rộng 8.8m (Đã 

tính cả hành lang đường rộng 4.3m).  

Qua kiểm tra hiện nay hộ gia đình đã đào đất phong hóa để bỏ móng xây 

nhà ở một phần nằm trên diện tích đất hành làng của tuyến đường bê tông ngõ 

xóm; UBND xã yêu cầu đối với gia đình ông Lê Văn Cường thực hiện một số 

nội dung sau: 

- Hộ gia đình chỉ được phép xây dựng nhà ở trong phần diện tích đất đã 

được nhà nước cấp. Tuyệt đối không được tự ý xây dựng nhà ở vi phạm hành 

lang của các tuyến đường có liên quan. 

- Phối hợp với các thành phần có liên quan xác định lại đất hành lang của 

các tuyến đường, diện tích đất ở đã cấp cho gia đình. 

 



2. Giao cho Địa chính-XD; cấp ủy, ban chỉ huy thôn Trung Văn; an 

ninh viên của thôn thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện của hộ 

gia đình ông Lê Văn Cường. Nếu hộ gia đình không nghiêm túc chấp hành 

thực hiện thì hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án xử lý theo các quy định 

của pháp luật. 

Trên đây là một số kết luận liên quan đến buổi làm việc với ông Lê 

Văn Cường về việc đề nghị xin phép xây dựng nhà ở trên thửa đất của gia 

đình. Đề nghị các thành phần có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. 
 

Nơi nhận: 

       - Như trên; 

       - Lưu Vp. 
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