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             Kính gửi:  Ông Nguyễn Đình Thái thôn Tiến Hưng xã Nam Phúc Thăng 

 

 UBND huyện nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đình Thái địa 

chỉ thôn Tiến Hưng xã Nam Phúc Thăng (Đơn đề ngày 02/02/2021 và đơn đề 

ngày 17/02/2021). Sau khi xem xét nội dung đơn UBND huyện trả lời như sau: 

Khiếu nại về đất vườn ở của gia đình ông Nguyễn Đình Thái đã được Chủ 

tịch UBND huyện giải quyết tại Quyết định số 8449/QĐ-UBND ngày 

28/10/2015, tuy nhiên ông Nguyễn Đình Thái không đồng ý với nội dung giải 

quyết khiếu nại. Ngày 24/10/2016 ông Nguyễn Đình Thái có đơn khởi kiện gửi 

Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh: Yêu cầu Tòa án hủy bỏ Quyết định số 8449/QĐ-

UBND ngày 28/10/2015 của Chủ tịch UBND huyện. 

- Ngày 08/9/2017 Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ 

thẩm vụ án hành chính về việc khởi kiện Quyết định hành chính số 8449/QĐ-

UBND ngày 28/10/2015 của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên và có Bản án 

hành chính sơ thẩm số 04/2017/HC-ST, ngày 08/9/2017, theo đó Tòa án nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh bác yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Đình Thái về việc yêu 

cầu hủy Quyết định giải quyết khiếu nại số 8449/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 

của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên.  

- Ngày 22/9/2017 ông Nguyễn Đình Thái kháng cáo toàn bộ bản án sơ 

thẩm, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận đơn khởi 

kiện của ông hủy Quyết định giải quyết khiếu nại số 8449/QĐ-UBND ngày 

28/10/2015 của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên. Ngày 14/5/2018 Tòa án 

nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hành chính 

về việc khởi kiện quyết định hành chính giải quyết khiếu nại do Bản án hành 

chính số 04/2017/HC-ST ngày 08/9/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh bị 

kháng cáo của người khởi kiện và có Bản án hành chính phúc thẩm số 

168/2018/HC-PT ngày 14/5/2018, theo đó Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội 

bác kháng cáo của người khởi kiện là ông Nguyễn Đình Thái, giữ nguyên quyết 

định của Bản án hành chính sơ thẩm; bác yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn 

Đình Thái yêu cầu hủy Quyết định số 8449/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của 

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên. 



UBND huyện không tiếp nhận đơn và giải quyết khiếu nại liên quan đến 

Quyết định giải quyết khiếu nại số 8449/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của Chủ 

tịch UBND huyện và yêu cầu ông Nguyễn Đình Thái chấm dứt khiếu nại./. 

Nơi nhận:   
- - Như kính gửi;                                                                                             

  - TT: Huyện ủy, HĐND huyện; (B/c)                                                     

  - Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách; 

  - Thanh tra huyện, phòng TN-MT; 

  - VPĐKĐĐ;  

  - Cổng TTĐT huyện;   

  - Lưu: VT                                                                    
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