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Ủy ban nhân dân huyện nhận được đơn có tiêu đề “Đơn kiến nghị” viết 
ngày 24/3/2021 của ông Cao Xuân Đồng, thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Viên với nội 
dung tóm tắt: Ông không đồng tình với kết quả giải quyết của UBND huyện tại 
Văn bản số 1920/UBND-TNMT ngày 19/10/2020 đối với nội dung ông (và ông 
Hồ Viết Hùng) kiến nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất tại 
xứ đồng Trếnh, thị trấn Xuân An; theo ông, giải quyết như vậy là chưa thỏa 
đáng, thiệt thòi cho 02 gia đình. Do đó, tiếp tục đề nghị giải quyết để đảm bảo 
ổn định cuộc sống cho gia đình... 

Sau khi xem xét nội dung đơn và rà soát hồ sơ liên quan, UBND huyện trả 
lời, hướng dẫn ông Cao Xuân Đồng như sau:  

 - Việc ông (và ông Hồ Viết Hùng) kiến nghị cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất thửa đất tại xứ đồng Trếnh, tổ dân phố 11, thị trấn Xuân An đã được 
UBND huyện xem xét, trả lời rõ tại Văn bản số 1920/UBND-TNMT ngày 
19/10/2020 cũng như một số văn bản và các cuộc làm việc trước đó. Do vậy, 
nếu ông tiếp tục kiến nghị nội dung này, UBND huyện không có cơ sở để xem 
xét, giải quyết. 

- Việc ông không đồng tình với kết quả giải quyết của UBND huyện tại 
Văn bản số 1920/UBND-TNMT ngày 19/10/2020, cho rằng giải quyết như vậy 
là chưa thỏa đáng, thiệt thòi cho 02 gia đình, về bản chất là nội dung khiếu nại 
quyết định hành chính của UBND huyện. Tuy nhiên, đơn của ông chưa đảm bảo 
về hình thức và nội dung của Đơn khiếu nại theo quy định tại khoản 1, khoản 2 
Điều 8 Luật Khiếu nại 2011 và khoản 1 Điều 3 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. Do vậy, để có cơ sở xem xét, xử lý khiếu nại theo đúng 
quy định của pháp luật, UBND huyện hướng dẫn ông viết và gửi đơn khiếu nại 
theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 124/2020/NĐ-CP (có Mẫu đơn 
kèm theo). 

Vậy, UBND huyện trả lời, hướng dẫn để ông Cao Xuân Đồng được biết 
và thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

  Thanh tra huyện; phòng TN-MT; 

- UBND thị trấn Xuân An; 

- Lưu: VT, TCD.  
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