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V/v từ chối tiếp nhận nội dung 

đơn của ông Hồ Minh Xuyến, 

thôn Hồng Thịnh, xã Xuân Giang 

 

Nghi Xuân, ngày      tháng 3 năm 2021 

 
          Kính gửi: Ông Hồ Minh Xuyến, thôn Hồng Thịnh, xã Xuân Giang. 

 

Ngày 01/3/2021, UBND huyện nhận được đơn khiếu nại của ông Hồ 

Minh Xuyến, thôn Hồng Thịnh, xã Xuân Giang với nội dung tóm tắt: Tiếp tục 

yêu cầu giải quyết công nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia 

đình ông đối với thửa đất tại xứ đồng Lăng Thầy Hội, thôn Lam Thủy, xã Xuân 

Giang; ông không đồng ý với Quyết định số 102/QĐCT-UBND ngày 24/12/2019 

của UBND xã Xuân Giang về việc giải quyết khiếu nại lần đầu và Quyết định số 

148/QĐ-CTUBND ngày 27/01/2021 của UBND huyện Nghi Xuân về việc giải 

quyết khiếu nại lần 2 của ông… 

Sau khi xem xét nội dung đơn và hồ sơ liên quan, UBND huyện trả lời 

ông Hồ Minh Xuyến như sau: 

Nội dung khiếu nại của ông Hồ Minh Xuyến về việc UBND xã không 

thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất tại 

xứ đồng Lăng Thầy Hội, thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang cho gia đình ông đã 

được UBND huyện kiểm tra, giải quyết lần 2 tại Quyết định số 148/QĐ-

CTUBND ngày 27/01/2021. Theo đó, UBND huyện công nhận và giữ nguyên 

nội dung Quyết định số 102/QĐCT-UBND ngày 24/12/2019 của Chủ tịch 

UBND xã Xuân Giang về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông. Tại Điều 2, 

Quyết định số 148/QĐ-CTUBND nêu rõ: “Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày 
nhận được Quyết định này, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại 
thì ông Hồ Minh Xuyến có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy 

định của pháp luật về tố tụng hành chính.” Đề nghị ông thực hiện đúng hướng 

dẫn của UBND huyện và quy định của pháp luật. 

Như vậy, vụ việc khiếu nại của ông Hồ Minh Xuyến đã được UBND 

huyện xem xét, xử lý theo quy định. Do đó, UBND huyện từ chối tiếp nhận nội 

dung đơn và thông báo để ông Hồ Minh Xuyến được biết./.     
 

Nơi nhận: 
- Như trên;           

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phó VP HĐND&UBND-Trưởng Ban TCD huyện; 

- Thanh tra huyện; Phòng TN-MT; 

- UBND xã Xuân Giang; 

- Lưu VT, TCD. 

  

TL. CHỦ TỊCH   

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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