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THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 20/4/2022 

     

         

Ngày 20/4/2022, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, đồng chí Nguyễn Quang 

Thọ, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ. Cùng dự có 

các đồng chí Trưởng Ban Tiếp công dân huyện, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 

Huyện ủy, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.  

 Sau khi nghe các công dân trình bày nội dung vụ việc, những yêu cầu, kiến 

nghị; ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự và xem xét các hồ sơ, tài liệu có 

liên quan, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết luận: 

 1. Ông Lê Văn Cư, Thôn 6, xã Sơn Bình đề nghị giải quyết đơn của ông và 

vợ là bà Cù Thị Lan tố cáo “Một số cán bộ, công chức xã Sơn Bình lợi dụng chức 

vụ, quyền hạn trong công tác cấu kết một số công dân tổ chức tước đoạt đất đai, tài 

sản hợp pháp của gia đình chính sách”. 

 Qua xem xét nội dung đơn và các hồ sơ, tài liệu kèm theo cho thấy đơn của 

ông Cư không đủ điều kiện thụ lý, vì: (1) Không nêu rõ các hành vi vi phạm pháp 

luật bị tố cáo, thời điểm vi phạm của từng người bị tố cáo nên không có cơ sở để 

xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật; (2) Không cung cấp các tài 

liệu, chứng cứ chứng minh về quyền sự dụng đất hợp pháp của mình bị các hành vi 

vi phạm pháp luật xâm hại. Bản sao các loại giấy tờ ông Cư cung cấp không đủ cơ 

sở chứng minh tính hợp pháp của thửa đất mà ông tố cáo bị tước đoạt. Khi yêu cầu 

cung cấp bản gốc và các chứng cứ chứng minh, thì ông Cư từ chối. Đồng thời, theo 

thông tin ông Cư cung cấp, năm 2003 hộ gia đình ông đã được Ủy ban nhân dân 

huyện Hương Sơn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích 1.960m2 

tại nơi ông có đơn xin xã Sơn Bình cấp năm 1988. Nhưng khi nhận được giấy 

chứng nhận, gia đình ông không có khiếu nại gì về diện tích, ranh giới thửa đất và 

sử dụng ổn định từ đó đến nay, không tranh chấp với ai. 

 Nội dung này đã được Ban Tiếp công dân huyện, Thanh tra huyện và các cơ 

quan liên quan trực tiếp làm việc, hướng dẫn, giải thích đầy đủ, rõ ràng cho ông và 

ông đã tự nguyện làm đơn rút tố cáo vào ngày 18/4/2022. Nay ông không cung 

cấp, bổ sung được các tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu nên không có cơ sở để xem 

xét, giải quyết. 



 2. Bà Lê Thị Hương, Thôn 6, xã Sơn Bình đề nghị giải quyết tranh chấp đất 

đai (ngõ đi chung) với các hộ: bà Nguyễn Thị Nhung (diện tích tranh chấp 281m2); 

ông Nguyễn Thanh Bình (diện tích tranh chấp 130m2) và ông Đinh Sỹ Hoài (diện 

tích tranh chấp 173m2). Đồng thời, tố cáo ông Nguyễn Khắc Công, nguyên cán bộ 

hợp đồng Văn phòng UBND xã Sơn Bình năm 2006 đã thông đồng với bà Nguyễn 

Thị Nhung làm giả giấy tờ, chữ ký để chiếm đoạt đất của gia đình bà Hương. 

 Do diện tích đất có tranh chấp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, nên căn cứ quy định tại Điều 203 Luật Đất đai năm 2013, thì thẩm quyền giải 

quyết tranh chấp nêu trên là của Tòa án. Đề nghị bà làm đơn khởi kiện, gửi Tòa án 

nhân dân huyện Hương Sơn để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

 Về nội dung tố cáo ông Nguyễn Khắc Công không thuộc thẩm quyền thụ lý, 

giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện. Đề nghị bà làm đơn, gửi Công an huyện 

Hương Sơn để tiến hành điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. 

 Trên đây là kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại phiên 

tiếp công dân định kỳ ngày 20/4/2022. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc./. 
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