
ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

HUYỆN CẨM XUYÊN                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

Số:  709   /UBND-TT                                    Cẩm Xuyên, ngày   16  tháng  4 năm 2018 
Về việc trả lời đơn thư 

 khiếu kiện của công dân    

 

                    Kính gửi:  ông Nguyễn Trí Cừ, chỗ ở thôn Tiến Thắng xã Cẩm Thịnh   

 

 

UBND huyện nhận được đơn của ông Nguyễn Trí Cừ, thôn Tiến Thắng, xã 

Cẩm Thịnh, kèm theo Công văn số 12726/VPCP-VI của Văn phòng Chính phủ và 

Công văn số 7678/UBND –TCD ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết 

và đơn ông gửi trực tiếp cho UBND huyện đề ngày 27/3/2018; nội dung khiếu nại 

việc một số hộ dân lấn chiếm đất của gia đình ông. Ông đã làm đơn gửi các cơ quan 

chức năng từ năm 2002 đến nay đã 15 năm rồi mà không được giải quyết. 

Sau khi xem xét nội dung đơn và rà soát lại quá trình giải quyết khiếu nại của 

ông Nguyễn Trí Cừ; căn cứ quy định của pháp luật về khiếu nại, UBND huyện trả lời 

ông Nguyễn Trí Cừ như sau: 

Năm 2011 ông Nguyễn Trí Cừ gửi đơn đến UBND xã Cẩm Thịnh đề nghị được 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử  dụng (GCNQSD) đất ở, đất trồng cây liền kề trên 

thửa đất ở khu vực Điện Thái Giám do ông nội là Nguyễn Trí Dung và bà nội là Hà 

Thị Thoại khai hoang lập trang trại vào khoảng năm 1940. 

UBND xã Cẩm Thịnh đã tiến hành giải quyết và có buổi làm việc ngày 

06/5/2011 đi đến thống nhất: diện tích đất ông Nguyễn Trí Dung khai hoang giao cho 

ông Nguyễn Trí Cừ tiếp tục sử dụng vào sản xuất nông nghiệp với diện tích 3.800 m
2
, 

ông Cừ đã đồng ý và ký vào biên bản làm việc; nhưng đến ngày 12/10/2011 ông Cừ 

lại có đơn đề nghị cấp đất ở và đất trồng cây sử dụng ổn định lâu dài; ngày 

25/10/2011 UBND xã Cẩm Thịnh có tờ trình số 37/TTr-UBND V/v đề nghị Chủ tịch 

UBND huyện giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền.  

Chủ tịch UBND huyện tiến hành thụ lý, thành lập Đoàn kiểm tra, xác minh và  

ban hành Quyết định số 6611/QĐ-UBND, ngày 28/11/2012 về việc giải quyết khiếu 

nại của ông Nguyễn Trí Cừ theo đó: Không thừa nhận khiếu nại của ông Nguyễn Trí 

Cừ về việc đòi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất trồng cây liền 

kề  sử dụng ổn định lâu dài trên diện tích đất do gia đình ông Nguyễn Trí Dung (ông 

nội của ông Cừ) ra khai hoang tại vùng Điện Thái Giám nay thuộc địa bàn Thôn 3 xã 

Cẩm Thịnh, vì: vùng đất Điện Thái Giám (trong đó bao gồm phần đất gia đình ông 

Nguyễn Trí Dung tự khai hoang lập trang trại) là loại đất đồi núi không thuộc quy 

hoạch đất dân cư của xã Cẩm Thịnh; bản thân gia đình ông Nguyễn Trí Cừ đã được 

Nhà nước giao đất ở, đất vườn  sinh sống ổn định tại Thôn 2, xã Cẩm Thịnh.  

Đồng thời giao UBND xã Cẩm Thịnh căn cứ vào nhu cầu, định mức giao đất 

nông nghiệp theo quy định và số diện tích đất trồng màu ông Nguyễn Trí Cừ đang sử 



 2 

dụng tại vùng Điện Thái Giám để xem xét, xác định lại diện tích chính xác, xây dựng 

hồ sơ đề nghị UBND huyện cấp GCNQSD đất nông nghiệp có thời hạn cho hộ ông 

Nguyễn Trí Cừ theo đúng quy định pháp luật về quản lý đất đai. 

Ngày 26/5/2015 ông Nguyễn Trí Cừ đã làm đơn, trên cơ sở Quyết định giải 

quyết khiếu nại Chủ tịch UBND huyện, UBND xã Cẩm Thịnh tiến hành đo đạc, lập 

hồ sơ đề nghị, UBND huyện đã thụ lý hồ sơ và cấp GCNQSD đất nông nghiệp cho 

ông Nguyễn Trí Cừ số se ri CB 495206 ngày 24/8/2015 với diện tích 4.803 m
2
; như 

vậy Quyết định giải quyết khiếu nại đã được tổ chức thực hiện , ông Nguyễn Trí Cừ 

không thực hiện việc khiếu nại lần 2 và không thực hiện quyền khởi kiện vụ án hành 

chính tại Tòa án (Theo thời hiệu của pháp luật). Nay ông Nguyễn Trí Cừ tiếp tục gửi 

đơn đến các cơ quan chức năng là không có căn cứ để  xem xét giải quyết, còn trường 

hợp có căn cứ cho rằng một số hộ dân ở xã Cẩm Thịnh lấn chiếm đất đai của gia đình 

ông đã được cấp GCNQSD đất thì đề nghị ông làm đơn gửi UBND xã Cẩm Thịnh để 

giải quyết tuần tự các bước theo quy định của pháp luật  

UBND huyện trả lời để  ông Nguyễn Trí Cừ được rõ, đồng thời báo cáo Văn 

phòng Chính phủ và UBND tỉnh theo quy định./. 
 

Nơi nhận:                                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 - Như trên;                                                                                             CHỦ TỊCH 
- Văn phòng Chính phủ; 

- UBND tỉnh; 

- Ban tiếp công dân tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh;                               (B/c) 

- TT: Huyện ủy, HĐND huyện;                                                                        (Đã ký) 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng TN-MT, Công thông tin điện tử huyện; 

- UBND xã Cẩm Thịnh; 

- Lưu VT, HS. Đ/c Ánh VP.  

                                                                                            Phạm Đăng Nhật  
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