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THÔNG BÁO 

Về việc công khai đối tượng được xét duyệt giao đất ở không thông qua đấu 
giá quyền sử dụng đất ở tại xã Thanh Lĩnh 

 

Căn cứ trình tự thủ tục quy định tại Điều 9, Quyết định số 78/2014/QĐ-

UBND ngày 27/10/2014 về việc giao đất ở không qua đấu giá quyền sử dụng 

đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 

Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt số 3231/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 

của UBND huyện. 

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng xét duyệt: phòng Tài nguyên 

và Môi trường tại Tờ trình số 56/TNMT ngày 24/02/2022, phòng Lao động, 

Thương binh và Xã hội tại Công văn số 62/LĐTBXH ngày 07/3/2022, phòng 

Kinh tế và Hạ tầng tại Công văn số 59/KTHT  ngày 07/3/2022, phòng Tài chính- 

Kế hoạch tại Công văn số 33/TCKH ngày 08/3/2022, UBND xã Thanh Lĩnh tại 

Công văn số 193/UBND-ĐC ngày 09/3/2022. Hội đồng xét duyệt thống nhất kết 

quả xét duyệt và thông báo công khai kết quả xét duyệt như sau: 

1. Về cá nhân được xét giao đất:  

Xét duyệt đủ điều kiện được giao đất ở không thông qua đấu giá QSDĐ tại 

xã Thanh Lĩnh cho Bà Trần Thị Sen. Sinh năm 1986. Địa chỉ thường trú tại: 

thôn Trung Long, xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Vị trí 

lô đất xin xét duyệt tại Lô số 01, diện tích 369 m2 vùng nhà trại xã Thanh Lĩnh 

huyện Thanh Chương. Đối tượng xét duyệt: Hộ nghèo chưa có đất ở. 

2. Về việc tổ chức công khai tiếp nhận ý kiến sau xét duyệt:  

Hội đồng xét duyệt đề nghị UBND xã Thanh Lĩnh, phòng Văn hoá và 

Thông tin tổ chức công khai việc xét duyệt để tiếp nhận ý kiến của nhân dân cụ 

thể như sau: 

- Tại cấp xã: đề nghị UBND xã Thanh Lĩnh tổ chức công khai tại trụ sở 

UBND xã Thanh Lĩnh. 

- Tại cấp huyện: Đề nghị phòng Văn hoá và Thông tin tổ chức công khai 

trên trang cổng thông tin điện tử huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An  

- Thời gian công khai tiếp nhận ý kiến của nhân dân trong thời gian 15 ngày 

kể từ ngày công khai. 
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Hội đồng xét duyệt giao đất ở không qua đấu giá thông báo để phòng Văn 

hoá và Thông tin, UBND xã Thanh Lĩnh và nhân dân được biết./. 

Nơi nhận 

- PCT UBND huyện phụ trách; 

- UBND xã Thanh Lĩnh; 

- Phòng Văn hoá và Thông tin; 

- Lưu phòng TNMT.  

TM.HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT GIAO ĐẤT 

CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
 

Lê Đình Thanh 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
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