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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 
 

Số: 1824/TB-UBND  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Cẩm Xuyên, ngày 23 tháng 6 năm 2021 
  

 

 

THÔNG BÁO  

Chấm dứt việc tiếp và xử lý vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Đình Thái, 

thôn Tiến Hưng, xã Nam Phúc Thăng đối với Quyết định số 8449/QĐ-

UBND ngày 28/10/2015 của Chủ tịch UBND huyện về việc giải quyết khiếu 

nại đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết đúng 

quy định của pháp luật. 

     

Căn cứ luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP 

ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Khiếu nại; 

Căn cứ Luật tiếp công dân ngày 25/11/2013; 

Thực hiện các Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị, Thông báo Kết luận 

số 56-TB/TU ngày 22/01/2021, Thông báo Kết luận số 75-TB/TU ngày 

11/3/2021 của Tỉnh ủy; Công văn số 2635/UBND-NC ngày 05/5/2021 của 

UBND tỉnh về tập trung xử lý các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.  

 Ủy ban nhân dân huyện thông báo chấm dứt việc tiếp và xem xét giải 

quyết vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Đình Thái, thôn Tiến Hưng, xã 

Nam Phúc Thăng đối với Quyết định số 8449/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 

của Chủ tịch UBND huyện: 

- Từ năm 2006 ông Nguyễn Đình Thái (sau đây gọi tắt là ông Thái) đã 

nhiều lần gửi đơn đến UBND xã Cẩm Nam (nay là xã Nam Phúc Thăng) đề nghị 

được cấp GCNQSD đất cho gia đình ông trên diện tích 1.200 m
2 

ông Thái đang 

bao chiếm sử dụng. Sau khi nhận được đơn UBND xã Cẩm Nam đã tổ chức làm 

việc, đối thoại với ông Thái vào ngày 24/11/2006 và ngày 20/8/2008; đồng thời 

trả lời đất ở của hộ ông Thái đã được UBND huyện cấp GCNQSD đất số 

0327883 ngày 10/5/1994 với diện tích đất ở 200 m
2
, đất vườn 300 m

2
, GCNQSD 

đất mang tên bà Khôi vợ ông Thái, đã vào sổ theo dõi, quản lý cấp GCNQSD 

đất (số vào sổ 336, ngày 15/5/1994), nhưng ông Thái không đồng ý và tiếp tục 

khiếu nại nhiều lần lên UBND huyện.     

UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra xác minh tại Quyết định số 

5194/QĐ-UBND ngày 29/8/2011; sau khi có kết quả kiểm tra xác minh, UBND 

huyện ban hành Quyết định số 6000/QĐ-UBND ngày 23/11/2011 về việc giải 
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quyết khiếu nại của ông Thái với các nội dung sau đây:  không công nhận nội 

dung khiếu nại của ông Thái về việc đề nghị cấp GCNQSD đất với diện tích 

1.200m
2
 vì gia đình ông Thái đã được cấp GCNQSD đất số 0327883 ngày 

10/5/1994 với diện tích đất vườn ở 500 m
2
, số diện tích 700 m

2 
liền kề là đất lấn 

chiếm trái pháp luật. 

Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của UBND huyện; ông 

Thái tiếp tục gửi đơn đề nghị UBND huyện cấp GCNQSD đất cho gia đình ông 

với diện tích 1.200 m
2
 .Ngày 22/7/2015, UBND huyện ban hành Thông báo số 

98/TB-UBND thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 

22/7/2015 giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đình Thái: Yêu cầu ông 

Thái và UBND xã Cẩm Nam bổ sung hồ sơ, đồng thời chỉ đạoThanh tra huyện 

phối hợp các phòng, ban liên quan tiến hành rà soát, đối chiếu các quy định của 

pháp luật, đề xuất phương án xử lý; ngày 31/8/2015 UBND huyện ban hành 

Thông báo số 151/TB-UBND về kết quả rà soát khiếu nại của ông Thái.  

Sau khi xem xét Báo cáo số 13/BC-TT ngày 27/7/2015 của Chánh Thanh 

tra huyện về kết quả tiến hành rà soát và đề xuất phương án giải quyết vụ việc 

khiếu nại kéo dài của ông Nguyễn Đình Thái; trên cơ sở  ý kiến góp ý của Thanh 

tra tỉnh tại văn bản số 153/TT-NV1 ngày 23/4/2014; ngày 28/10/2015,  Chủ tịch 

UBND huyện ký ban hành Quyết định số 8449/QĐ-UBND về việc giải quyết 

khiếu nại của ông Thái với nội dung: Chấp nhận đề nghị của ông Nguyễn Đình 

Thái về việc được hợp thức hóa số diện tích đất vườn ở tăng thêm khoảng 652 

m
2
 ngoài số diện tích đã được UBND huyện cấp GCNQSD đất là 500 m

2
 (đất ở 

200 m
2
; đất vườn liền kề 300 m

2
). 

- Ông Thái không đồng ý với Quyết định số 8449/QĐ-UBND về việc giải 

quyết khiếu nại.  Ngày 24/10/2016,  ông Thái có đơn khởi kiện hành chính gửi 

Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; yêu cầu Tòa án giải quyết các nội dung:  

+ Hủy Quyết định số 8449/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của Chủ tịch 

UBND huyện Cẩm Xuyên về việc giải quyết khiếu nại đất đai đối với hộ gia 

đình ông Nguyễn Đình Thái. 

+ Buộc UBND huyện Cẩm Xuyên cấp GCNQSD đất cho gia đình ông với 

diện tích 3.847 m
2
 hiện đang sử dụng, cụ thể: phía Bắc giáp sông Sóc; phía Nam 

giáp vườn anh Huyên dài 71,8m; phía Đông giáp mương tiêu nước thôn Nam 

Tiến; phía Tây giáp đường Thăng - Nam dài 54m , trong đó có 500 m
2
 (đã được 

cấp GCNQSD đất). 

Ngày 20/3/2017, Tòa án nhân dân tỉnh có Thông báo số 04/TBTL-TA về 

việc thụ lý vụ án hành chính để xét xử sơ thẩm. 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 
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huyện Cẩm Xuyên và có Bản án hành chính sơ thẩm số 04/2017/HC-ST,  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. 

Tuy nhiên  ông Nguyễn Đình Thái tiếp tục khiếu nại:  đơn ngày 02/02/2021, 

đơn ngày 17/02/2021 đề nghị hủy khoản 2, Điều 1 Quyết định 8449/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2015 của Chủ tịch UBND huyện; đơn ngày 23/3/2021 gửi UBND tỉnh 

đề nghị được cấp 360 m2 diện tích bảo vệ hành lang sông Sóc do UBND xã Cẩm 

Nam (nay là xã Nam Phúc Thăng) quản lý; UBND huyện đã ban hành các văn bản 

trả lời số 417/UBND-TT ngày 22/02/2021, số 1238/UBND-TNMT ngày 10/5/2021 

trả lời không có cơ sở xem xét.  

- Như vậy vụ việc đã được các cơ quan hành chính Nhà nước và cơ quan tố 

tụng giải quyết hết thẩm quyền theo quy định của pháp luật, nhưng ông Nguyễn 

Đình Thái vẫn khiếu kiện kéo dài (đơn ngày 02/6/2021). 

Căn cứ vào khoản 9 Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 và khoản 3 Điều 

9 Luật Tiếp công dân năm 2013, kể từ ngày 25/6/2021 UBND huyện chấm dứt 

việc tiếp và giải quyết các nội dung khiếu nại liên quan đến diện tích đất vườn 

ở của ông Nguyễn Đình Thái tại thôn Tiến Hưng, xã Nam Phúc Thăng, yêu cầu 

ông Nguyễn Đình Thái nghiêm túc thực hiện. 

UBND huyện giao: 

- UBND xã Nam Phúc Thăng: Chủ động phối hợp Ủy ban Mặt trận, các 

tổ chức đoàn thể, cấp ủy, ban cán sự, các đoàn thể thôn Tiến Hưng thông báo 

công khai nội dung văn bản này, tăng cường công tác vận động, thuyết phục, 

để ông Nguyễn Đình Thái 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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- Kính đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tuyên 

truyền, vận động, thuyết phục để gia đình ông Thái 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.  

- Các phòng, ban: 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 tiện thông tin đại chúng để  ông Thái và các 

cơ quan chức năng biết, nghiêm túc thực hiện./ 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Sở Tài nguyên - Môi trường; 

- TT.Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy; 

- UBMTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Công an huyện;  

- Tòa án nhân dân huyên; 

- Chi cục thi hành án 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 Nam Phúc Thăng; 

- Cấp ủy, Ban cán sự thôn Tiến Hưng; 

- Công dân Nguyễn Đình Thái; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Văn Bình 
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