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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 1588 /TB-UBND Cẩm Xuyên, ngày 07 tháng 6 năm 2021 

 

THÔNG BÁO  

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xem xét  khiếu 

nại của bà Hoàng Thị Sao thôn Thiện Nộ xã Cẩm Quan đối với 5,3 ha đất 

lâm nghiệp  được cấp lâm bạ ngày 27/01/1994 mang tên Hoàng Duy Nam 

tại xã Cẩm Quan 

 

Để trả lời dứt điểm các khiếu nại, tố cáo của bà Hoàn Thị Sao trú tại thôn 

Thiện Nộ xã Cẩm Quan khiếu nại về việc được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng (GCNQSD) đất lâm nghiệp đối với 5,3 ha trong Sổ lâm bạ ngày 

27/01/1994 mang tên Hoàng Duy Nam theo bản án phúc thẩm hôn nhân gia đính 

số 10/2007/LHPT ngày 17/8/2007 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 

02/6/2021 UBND huyện tổ chức cuộc họp; chủ trì cuộc họp đồng chí Chủ tịch 

UBND huyện, tham dự cuộc họp còn có Đ/c Lê Ngọc Hà Phó Chủ tịch UBND 

huyện, lãnh đạo các cơ quan: Công an huyện; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện; Chi cục thi hành án,; Thanh tra huyện, phòng; TN-MT; phòng 

Tư pháp; Văn phòng HĐND-UBND huyện; Chủ tịch, công chức TN-MT xã 

Cẩm Quan và bà Hoàng Thị Sao 

Sau khi nghe Chánh thanh tra huyện báo cáo quá trình giải quyết vụ việc 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ý kiến phát biểu của các thành phần tham 

dư cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

 Ngày 17/8/2007 Tòa án nhân dân tỉnh có bản án số 10/2007/LHPT về 

việc xét xử phúc thẩm vụ án ly hôn giữa ông Hoàng Văn Nam (Tức là Hoàng 

Duy Nam) với bà Hoàng Thị Sao trong đó quyết định nêu: “Chấp nhận sự thỏa 

thuận của các đương sự, giao cho bà Hoàng Thị Sao sở hữu 5,3ha đất sản xuất 

lâm nghiệp đã được cấp sổ lâm bạ ngày 27/01/1994 mang tên ông Hoàng Duy 

Nam. 

Tuy nhiên trong quá trình tổ chức thi hành bản án Chi cục thi hành án và 

UBND huyện đã tiến hành kiểm tra, tổ chức rà soát nhiều lần xác định: Khu đất 

5,3 ha theo Bản án số 10/2007/LHPT ngày 17/8/2007 của Tòa án nhân dân 

tỉnh,  không còn trên thực địa. Lý do năm 1995 thực hiện chủ trương giao đất, 

giao rừng và cấp GCNQSD đất theo Nghị định 02/CP ngày 15/01/1994 của 

Chính phủ  thì diện tích 5,3ha theo Sổ lâm bạ cấp ngày 27/01/1994 mang tên 

Hoàng Duy Nam đã được thu hồi để cấp GCNQSD đất cho các tổ chức, cá 

nhân , do đó Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có Văn bản số 15/BCTT-TA ngày 

29/6/2017, Công văn số 133/BCTT-TA ngày 05/10/2018 gửi Tòa án Cấp cao 

tại Hà Nội đề nghị xem xét kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với Bản án 
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hôn nhân gia đình số 10/2007/LHPT ngày 17/8/2007 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Hà Tĩnh. Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội có Quyết định tái thẩm số 

12/2019/HNGĐ-TT ngày 28/02/2019 , tuyên hủy 1 phần bản án hôn nhân gia 

đình phúc thẩm số 10/2007/LHPT ngày 17/8/2007 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Hà Tĩnh và hủy một phần bản án hôn nhân gia đình số 01/2007/HNGĐ-ST của 

Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên về phần tài sản liên quan đến diện tích đất 

lâm nghiệp trong vụ án hôn nhân gia đình giữa nguyên đơn là anh Hoàng Duy 

Nam và bị đơn là bà Hoàng Thị Sao và những người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan khác. Giao Tòa án nhân nhân huyện Cẩm Xuyên xét xử lại theo đúng 

quy định của pháp luật. 

Trong các ngày 08 và 27/5/2020 Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã 

xét xử sơ thẩm vụ án hôn nhân gia đình giữa nguyên đơn là ông Hoàng Duy 

Nam và bị đơn là bà Hoàng Thị Sao và có Bản án sơ thẩm số 04/2020/HNGĐ-

ST ngày 27/5/2020, theo đó xác nhận diện tích 5,3ha theo sổ lâm bạ mang tên 

Hoàng Duy Nam tại thôn 4 xã Cẩm Quan được cấp lâm bạ ngày 27/01/1994 

không còn được xác lập trên thực tế, không còn tài sản chung của vợ chồng 

ông Hoàng Duy Nam và bà Hoàng Thị Sao để phân chia theo quy định của 

pháp luật. Xác định phần tài sản chung vợ chồng ông Hoàng Duy Nam và bà 

Hoàng Thị Sao về phần đất lâm nghiệp là thửa số 35, tờ bản đồ số 1 diện tích 

11.875m
2
 tại thôn 4 xã Cẩm Quan. Sau đó bà Hoàng Thị Sao có kháng cáo bản 

án sơ thẩm nói trên, nhưng do chậm nộp án phí nên không được Tòa án nhân 

dân tỉnh xem xét chấp nhận kháng cáo quá hạn tại Quyết định số 

01/2020/QĐPT-DS ngày 28/8/2020.  Bà Hoàng Thị Sao tiếp tục có đơn đề nghị 

xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Quyết định tái thẩm số 

12/2019/HNGĐ – TT ngày 28/12/2019 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà 

Nội. Ngày 11/3/2021 Tòa án nhân dân Tối cao có Thông báo số 63/TB-TA V/v 

không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Quyết định 

tái thẩm số 12/2019/HNGĐ – TT ngày 28/12/2019 của Tòa án nhân dân Cấp 

cao tại Hà Nội  Như vậy vụ việc đã được cơ quan tố tụng giải quyết hết thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật. 

 Tuy vậy bà Hoàng Thị Sao vẫn tiếp tục đeo bám khiến nại, làm ảnh 

hưởng đến an ninh trật tự tại trụ sở UBND huyện. Chủ tịch UBND huyện giao: 

1. UBND xã Cẩm Quan: Chủ động phối hợp Ủy ban Mặt trận, các tổ 

chức đoàn thể, ban cán sự thôn Thiện Nộ, các đoàn thể thôn xóm thông báo 

công khai nội dung văn bản này đến từng hộ dân, tăng cường công tác vận 

động, thuyết phục, để bà Hoàng Thị Sao nhận thức đầy đủ trách nhiệm bản 

thân, chấp hành nghiêm việc giải quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, 

chấm dứt khiếu kiện.  
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2. Công an huyện có trách nhiệm nắm bắt tình hình việc khiếu kiện của 

bà Hoàng Thị Sao gây mất ổn định trật tự nói chung và tại UBND huyện nói 

riêng, để có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định. 

3. Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp Thanh tra huyện tham mưu 

UBND huyện Thông báo chấm dứt việc tiếp và giải quyết các nội dung khiếu 

nại, tố cáo liên quan đến diện tích 5,3ha đất lâm nghiệp nói trên đối với bà 

Hoàng Thị Sao. Đồng thời tổ chức tốt công tác tiếp công dân theo quy định, 

phối hợp Công an huyện, Công an thị trấn Cẩm Xuyên đảm an ninh trật tự 

trong quá trình tổ chức tiếp dân, những trường hợp từ chối tiếp dân, xử lý 

nghiêm các trường hợp có biểu hiện gây mất trật tự theo quy định của pháp 

luật. 

4. Phòng Tài nguyên-Môi trường, phòng Tư pháp phối hợp, hỗ trợ 

UBND xã Cẩm Quan trong quá trình tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết 

phục để bà Hoàng Thị Sao chấm dứt khiếu kiện. 

5. Kính đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tuyên 

truyền, vận động, thuyết phục để bà Hoàng Thị Sao nhận thức đầy đủ trách 

nhiệm chấp hành nghiêm túc việc giải quyết của các cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền, chấm dứt khiếu kiện.  

6. Các cơ quan: Phòng Văn Hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền 

thông có trách nhiệm phối hợp các cơ quan liên quan công bố công khai nội 

dung Thông báo này trên phương diện thông tin đại chúng để bà Hoàng Thị 

Sao và các cơ quan chức năng biết nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- UBND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Công an tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- TT.Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 

- Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy; 

- Công an huyện;  

- Tòa án nhân dân huyên; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện; 

- Thanh tra huyện;  

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Các phòng: TN-MT, Tư pháp, VH-TT; 

- Ban Tiếp công dân; 

- TT Văn hóa - Truyền thông huyện; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Cẩm Quan; 

- Cấp ủy, Ban cán sự thôn Thiện Nộ 

- Công dân Hoàng Thị Sao; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
                   CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

                   

                    Nguyễn Văn Hoàng  
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