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Số 590 /UBND-VP

Nghi Xuân, ngày 14 tháng 4 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v xử lý đơn của bà Trần Thị
Tùy, thôn Hội Thủy, xã Xuân Hội

Kính gửi: Bà Trần Thị Tùy, thôn Hội Thủy, xã Xuân Hội.
Ủy ban nhân dân huyện nhận được đơn có tiêu đề “Đơn kiến nghị” ghi
ngày 29/3/2021 của bà Trần Thị Tùy, thôn Hội Thủy, xã Xuân Hội với nội dung
tóm tắt: Đề nghị thu hồi, hủy bỏ Thông báo kết luận số 788/TBKL-UBND ngày
26/7/2019 của UBND huyện Nghi Xuân đối với các mục liên quan thửa đất của
gia đình bà; theo bà, kết luận của UBND huyện không đúng với thực tế, ảnh
hưởng đến quyền và lợi ích của gia đình bà; đề nghị công nhận thửa đất số 141,
tờ bản đồ số 01, diện tích 715 m2, bản đồ 299 (nay là thửa đất số 136, tờ bản đồ
số 20) là đất ở của gia đình bà và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối
với thửa đất này…
Sau khi xem xét nội dung đơn và hồ sơ liên quan, UBND huyện trả lời bà
Trần Thị Tùy như sau:
Mặc dù đơn có tiêu đề “Đơn kiến nghị” nhưng về bản chất bà khiếu nại
Thông báo số 788/TBKL-UBND ngày 26/7/2019 của UBND huyện về kết luận
kiểm tra, xác định sai phạm, nguyên nhân, trách nhiệm việc chính quyền để các
hộ dân lấn chiếm đất trái pháp luật và 02 hộ sử dụng đất trước ngày 01/7/2004
tại xã Xuân Hội; bà cho rằng kết luận của UBND huyện làm ảnh hưởng đến
quyền và lợi ích của gia đình bà.
Về nội dung này, trước đây bà Nguyễn Thị Phương (con gái và là người
nhận ủy quyền của bà) cũng đã có đơn khiếu nại gửi UBND huyện. Sau khi xem
xét nội dung đơn và hồ sơ, tài liệu liên quan, căn cứ Điều 11 Luật Khiếu nại năm
2011, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 66/TB-UBND ngày 21/01/2020
về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Phương (Nội dung
cụ thể có Thông báo gửi kèm).
Như vậy, nội dung khiếu nại của bà Trần Thị Tùy đã được UBND huyện
xem xét, xử lý theo quy định. Do đó, UBND huyện từ chối tiếp nhận nội dung
đơn và trả lời để bà Trần Thị Tùy được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Thanh tra huyện; Phòng TN-MT;
- UBND xã Xuân Hội;
- Lưu VT, TCD.
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