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Số:         TB-UBND Nghi Xuân, ngày         tháng 02 năm 2021 
                                                                                        

THÔNG BÁO 

Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại 

 

Ủy ban nhân dân huyện nhận được đơn của bà Trần Thị Ủy, thường trú tại 

tổ dân phố 5, thị trấn Xuân An với nội dung tóm tắt: Khiếu nại việc Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất của gia đình  bà bị cấp sai diện tích; đề nghị UBND 

huyện hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CĐ 835290 cấp ngày 

22/3/2017 để cấp lại theo đúng diện tích đã được cấp trong Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số BQ 431540 ngày 17/12/2013 cho gia đình bà trước đây… 

Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, căn cứ Điều 11 Luật Khiếu nại 

năm 2011, UBND huyện nhận thấy đơn khiếu nại không đủ điều kiện để thụ lý 

giải quyết vì lý do sau đây: 

Bà Trần Thị Ủy đã nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CĐ 

835290 nêu trên từ ngày 22/3/2017 nhưng đến nay mới có đơn khiếu nại về việc 

thiếu diện tích. Luật Khiếu nại năm 2011 quy định tại Điều 9 như sau: “Thời 

hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc 

biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. Trường hợp người khiếu 

nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên 

tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan 

khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.” và quy 

định tại Khoản 6, Điều 11 như sau: “Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp 

sau đây không được thụ lý giải quyết: (…) 6. Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã 

hết mà không có lý do chính đáng”. Như vậy, nội dung khiếu nại của bà Trần 

Thị Ủy không đủ điều kiện thụ lý giải quyết do đã hết thời hiệu khiếu nại. 

Vậy, UBND huyện thông báo để bà Trần Thị Ủy được biết./.      

Nơi nhận:               
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                               
- UBKT; Văn phòng Huyện ủy; 

- CVP HĐND&UBND-Trưởng Ban TCD huyện; 

- Thanh tra huyện; các phòng: TN-MT; Tư pháp; 

- UBND thị trấn Xuân An; 

- Bà Trần Thị Ủy; 

- Lưu: VT, TCD. 
            

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phan Quốc Trường  
                                                                                          
 


		quoctruong.nx@hatinh.gov.vn
	2021-02-09T16:56:14+0700




