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THÔNG BÁO 

Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại 
 

Ngày 14/7/2021, UBND huyện nhận được đơn khiếu nại của bà Nguyễn 
Thị Hoa, thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm; tóm tắt nội dung: Khiếu nại hành vi của 
UBND huyện không tiến hành thu hồi Giấy CNQSD đất số BU933237 cấp ngày 
03/9/2014 cho ông Nguyễn Hữu Cầm, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của bà … 

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011, 
UBND huyện nhận thấy đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hoa không đủ điều 
kiện để thụ lý giải quyết. Lý do: 

Trước khi có đơn khiếu nại nêu trên, bà đã có đơn khiếu nại với nội dung: 
Khiếu nại quyết định hành chính của UBND huyện về việc cấp Giấy CNQSD đất 
số BU933237 năm 2014 cho ông Nguyễn Hữu Cầm, bà Nguyễn Thị Ngọc Bé tại 
với thửa đất số 49, tờ bản đồ số 05 (thực tế là một phần diện tích của thửa đất số 
50, tờ bản dồ số 05, bản đồ 299) có diện tích 314,7m2 tại thôn 5 (nay là thôn Phú 
Hòa), xã Cổ Đạm và hành vi hành chính của các cá nhân, cơ quan chuyên môn 
có liên quan đến việc cấp Giấy CNQSD trái quy định của pháp luật khi đất đang 
có tranh chấp và bà Hoa không ký giáp ranh, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của 
bà. Sau khi kiểm tra, xác minh, UBND huyện ban hành Quyết định số 558/QĐ-
CTUBND ngày 08/3/2021 về việc giải quyết khiếu nại của bà; trong đó, có nội 
dung kết luận: “Việc UBND huyện cấp Giấy CNQSD đất số BU933237 ngày 
3/9/2014 cho ông Nguyễn Hữu Cầm không chồng lấn lên thửa đất số 169 theo 
bản đồ địa chính (có nguồn gốc là thửa đất số 50, tờ bản đồ số 05, bản đồ 299) 
do bà Nguyễn Thị Hoa đang quản lý, sử dụng”. 

Như vậy, việc UBND huyện chưa thu hồi Giấy CNQSD đất số BU933237 
cấp ngày 03/9/2014 cho ông Nguyễn Hữu Cầm không ảnh hưởng trực tiếp đến 
quyền lợi của bà Nguyễn Thị Hoa. Căn cứ Khoản 2, Điều 11 Luật Khiếu nại năm 
2011, nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hoa không đủ điều kiện thụ lý giải 
quyết do hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi 
ích hợp pháp của người khiếu nại. 

Vậy, UBND huyện thông báo để bà Nguyễn Thị Hoa được biết./.      

Nơi nhận:               
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                               
- Văn phòng HĐND&UBND; Thanh tra huyện;  

  các phòng: TN-MT; Tư pháp; 

- Văn phòng Đăng ký đất đai - CN Nghi Xuân; 

- UBND xã Cổ Đạm; 

- Bà Nguyễn Thị Hoa; 

- Lưu: VT, TCD. 
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