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Số:        /UBND-TT 
Về việc trả lời đơn của công dân                                   

 

 

        Cẩm Xuyên, ngày    tháng    năm 2022 

  

   Kính gửi:   

       - Ông Hà Khắc Tuất, thôn Thống Nhất, xã Cẩm Duệ; 

       - Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Thành phố Hà Tĩnh – 

Cẩm Xuyên. 

  

 UBND huyện nhận được đơn của ông Hà Khắc Tuất, trú tại thôn Thống 

Nhất, xã Cẩm Duệ với nội dung: năm 2001 ông xin cấp đất ở riêng cho con trai, 

đã nộp lệ phí đo đất 104.000 đồng cho ông Bùi Nga - thủ quỹ và 1.196.000 đồng 

cho ông Lê Hùng - địa chính xã nhưng đến nay theo hồ sơ thì phiếu thu 

1.196.000 đồng không có dấu của UBND xã; chưa đủ điều kiện để giải quyết 

cấp GCNQSD đất. Nội dung này UBND huyện trả lời như sau: 

 Thửa đất ông Hà Khắc Tuất có đơn đề nghị có địa chỉ tại thôn 12 cũ, được 

UBND xã Cẩm Duệ giao không đúng thẩm quyền năm 2001. Tại danh sách các 

hộ xã cấp đất và thu tiền đất sai quy định kèm theo Quyết định số 2002/QĐ-

UBND ngày 25/10/2007 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc xử lý kết quả 

thanh tra quản lý cấp đất dân cư tại xã Cẩm Duệ thể hiện: Hà Tuất, địa chỉ thôn 

12, cấp đất xen ghép diện tích 330m
2
, số tiền đã thu 104.000 đồng. Về phiếu thu  

ngày 03/12/2001 số tiền 1.196.000 đồng công dân gửi kèm theo đơn chỉ có chữ 

ký của người nhận tiền là ông Lê Văn Hùng, kế toán, không có chữ ký của Chủ 

tịch và đóng dấu của UBND xã thời điểm đó; UBND huyện có công văn 

1706/UBND-TT ngày 24/6/2022 giao UBND xã Cẩm Duệ rà soát lại hồ sơ, 

UBND xã Cẩm Duệ có báo cáo số 334/UBND ngày 05/7/2022 cụ thể: 

 - Phiếu thu số 22/2001 ngày 03/12/2001 số tiền 1.196.000 đồng; người 

nộp tiền là ông Hà Khắc Tuất, thôn 12, nội dung cấp quyền thổ cư cho con với 

diện tích 330m
2
 theo xác nhận của ông Dương Văn Lai nguyên kế toán ngân 

sách thời kỳ này là do ông lập; người nhận tiền là ông Lê Văn Hùng, nguyên 

công chức địa chính, tuy nhiên ông Hùng đã chết năm 2002. 

 - Kiểm tra sổ quỹ tiền mặt không phản ánh số tiền 1.196.000 đồng nêu 

trên. 



 Như vậy đối với thửa đất ông Hà Khắc Tuất có đơn đề nghị, qua kết quả 

UBND xã Cẩm Duệ làm việc với các thành phần liên quan thì phiếu thu số 

22/2001 ngày 03/12/2001 mà công dân cung cấp là có; tuy nhiên tại thời điểm 

Đoàn thanh tra quản lý cấp đất dân cư năm 2006 thì ông Lê Văn Hùng - người 

nhận tiền đã mất và kiểm tra sổ quỹ  không phản ánh số tiền 1.196.000 đồng nên 

Đoàn không có cơ sở để xác nhận ông Lê Văn Hùng có chiếm dụng hay không. 

Căn cứ hồ sơ, kết quả thanh tra tại Kết luận số 04/KL-ĐTT ngày 31/12/2006 của 

Đoàn thanh tra quản lý cấp đất dân cư tại xã Cẩm Duệ; báo cáo số 334/UBND 

ngày 05/7/2022 của UBND xã Cẩm Duệ thì không đủ căn cứ để xác định số tiền 

1.196.000 đồng đã được nộp vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên để đảm bảo 

quyền lợi cho công dân, UBND huyện giao UBND xã Cẩm Duệ tiếp tục rà soát 

lại các loại hồ sơ, sổ sách, các giấy tờ có phản ánh số tiền 1.196.000 đồng mà 

ông Lê Văn Hùng đã thu từ công dân có phương án đề xuất UBND huyện xử lý. 

 UBND huyện trả lời để ông Hà Khắc Tuất được biết./.  

Nơi nhận:  

- Như trên;                                                        

- Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách khối; 

- Thanh tra huyện; 

- Ban TCD; 

- Phòng TNMT; 

- UBND xã Cẩm Duệ; 

- Lưu: VT,TT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hà Văn Bình 
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