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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

 
            Số:        /UBND-TT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cẩm Xuyên, ngày     tháng    năm 2023 
        V/v trả lời đơn khiếu nại 

          của ông Chu Văn Xơn. 

 

                                        Kính gửi: 

        - UBND tỉnh Hà Tĩnh; 

                    - Ban Tiếp công dân tỉnh; 

               - Ông Chu Văn Xơn. 

 

Thực hiện Công văn số 37/UBND-TCD5 ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh về 

việc chuyển đơn công dân Chu Văn Xơn, địa chỉ: thôn 6, xã Măng Tố, huyện Tánh 

Linh, tỉnh Bình Thuận có nội dung phản ánh việc trả lời đơn của ông tại Văn bản số 

832/UBND-TNMT ngày 31/3/2021 còn thiếu sót và không thực tế. 

Sau khi tiếp nhận, UBND huyện giao Thanh tra huyện xem xét, kiểm tra các 

hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung đơn, giải quyết trả lời công dân và báo cáo 

UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh những nội dung sau: 

1. Quá trình tiếp nhận và xử lý đơn của ông Chu Văn Xơn liên quan đến 

việc đòi lại đất cho bà Nguyễn Thị Oanh. 

Ngày 24/09/2019, Ông Chu Văn Xơn có đơn gửi đến UBND xã Cẩm Hưng 

với nội dung kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất cho bà Nguyễn Thị 

Oanh (bà Oanh là chị gái cùng mẹ khác cha của ông Chu Văn Xơn) đối với thửa 

đất số 128, tờ bản đồ 39, bản đồ địa chính đo đạc năm 2011 tại thôn Hưng Tiến, xã 

Cẩm Hưng. Trên cơ sở kết quả làm việc với ông Lê Công Biên và xác minh thực tế 

nơi ở của bà Nguyễn Thị Oanh, UBND xã Cẩm Hưng có công văn văn trả lời với 

nội dung việc ông Chu Văn Xơn đòi lại đất là không có cơ sở vì năm 1986 UBND 

xã Cẩm Hưng đã giao đất ở cho ông Lê Công Biên (hiện ông Biên còn lưu giữ đơn 

xin cấp đất có xác nhận của UBND xã Cẩm Hưng); đến năm 1987, bà Oanh từ tỉnh 

Bình Thuận trở về quê được ông Lê Công Biên dựng một căn nhà gỗ nhỏ sinh sống 

tại thửa đất nêu trên.  

Không đồng ý với kết quả giải quyết của UBND xã Cẩm Hưng, ông Chu Văn 

Xơn tiếp tục có đơn gửi UBND huyện. Tại Công văn số 100/UBND-TNMT ngày 

14/01/2020 của UBND huyện tiếp tục khẳng định nội dung trong đơn ông nêu là 

chưa đủ cơ sở, đồng thời hướng dẫn nếu bà Nguyễn Thị Oanh có nhu cầu cấp đất ở 

thì làm đơn gửi UBND xã để xem xét đề xuất UBND huyện theo quy định. Sau đó 

ông Chu Văn Xơn làm đơn xin cấp đất ở cho bà Nguyễn Thị Oanh, UBND xã Cẩm 

Hưng đã trực tiếp làm việc với ông Chu Văn Xơn về các vùng quy hoạch xen dắm 
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dân cư và quy hoạch phân lô đất ở dân cư trên địa bàn xã nói chung và thôn Hưng 

Tiến nói riêng. Tuy nhiên ông Chu Văn Xơn cho rằng phải cấp đất cho bà Nguyễn 

Thị Oanh không thu tiền sử dụng đất hoặc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho bà Nguyễn Thị Oanh tại vị trí mà bà đang có nhà ở và tiếp tục gửi 

đơn. 

Ngày 31/03/2021, UBND huyện có văn 832/UBND-TNMT trả lời ông Chu 

Văn Xơn khẳng định việc ông Chu Văn Xơn khiếu nại đòi lại đất cho bà Nguyễn 

Thị Oanh là không có cơ sở để xem xét. 

2. Về nguồn gốc thửa đất: 

Thửa đất mà ông Chu Văn Xơn có đơn khiếu nại thuộc thửa đất số 128, tờ bản 

đồ số 39, loại bản đồ địa chính đo đạc năm 2011 có diện tích 1001,1m
2
 tại thôn 

Hưng Tiến, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Từ những năm 1986 

trở về trước, thửa đất này thuộc đất mạ màu của thôn quản lý. 

Ngày 08/02/1986, ông Lê Công Biên có “Đơn xin đất làm nhà”. Ngày 

05/3/1986 được chính quyền địa phương lúc đó là chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng 

đồng ý cấp thửa đất nói trên cho ông Lê Công Biên và vợ là Chu Thị Tẻo. Năm 

1998, vợ chồng ông Lê Công Biên cho vợ chồng con trai là Lê Công Dương làm 

nhà ở tại thửa đất nói trên, đến năm 2014, ông Lê Công Dương làm hồ sơ xin cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã được UBND huyện Cẩm Xuyên cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số BN 944821 ngày 24/10/2014 mang tên ông Lê 

Công Dương và bà Nguyễn Thị Diệp (vợ ông Dương) diện tích 973,7m
2
 (diện tích 

sau khi đã trừ quy hoạch đường giao thông). 

3. Quá trình sinh sống của bà Nguyễn Thị Oanh: 

Bà Nguyễn Thị Oanh sinh ngày 02/10/1934. Nơi sinh: xã Cẩm Hưng, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi thường trú: thôn Hưng Tiến, xã Cẩm Hưng, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

Từ những năm 1983 trở về trước bà Nguyễn Thị Oanh sống cùng gia đình ông 

Chu Văn Xơn tại thôn Hưng Tiến (bà Nguyễn Thị Oanh là chị gái cùng mẹ khác 

cha của ông Chu Văn Xơn). 

Năm 1983 ông Chu Văn Xơn chuyển nhượng lại thửa đất của ông cha để lại 

mà ông đang ở cho ông Phạm Xuân Huề và đưa bà Nguyễn Thị Oanh cùng gia đình 

vào tỉnh Bình Thuận sinh sống. 

Năm 1987, bà Nguyễn Thị Oanh sau khi sinh sống cùng gia đình em trai là 

ông Chu Văn Xơn một thời gian tại Bình Thuận trở về quê tại thôn Hưng Tiến, xã 

Cẩm Hưng, thời điểm đó bà Oanh không có chỗ ở nên được ông Lê Công Biên 

cùng vợ là bà Chu Thị Tẻo (Bà Nguyễn Thị Oanh và bà Chu Thị Tẻo là chị em 

cùng mẹ khác cha) dựng một căn nhà nhỏ khung gỗ và tre, vách trét đất tại thửa đất 
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số 128, tờ bản đồ số 39, loại bản đồ địa chính đo đạc năm 2011 để bà Oanh sinh 

sống đồng thời chăm sóc, giúp đỡ bà Oanh từ đó đến nay. Sau một thời gian, ngôi 

nhà gỗ, tre xuống cấp hư hỏng, gia đình ông Lê Công Biên đã xây cho bà Nguyễn 

Thị Oanh một ngôi nhà lợp ngói, đến năm 2016 nâng cấp lại. UBND xã Cẩm Hưng 

đã làm việc với bà Nguyễn Thị Oanh nhưng bà không có các giấy tờ để chứng 

minh quyền sử dụng đất của mình đối với thửa đất nói trên, đồng thời cũng thừa 

nhận việc gia đình ông Lê Công Biên đã xây dựng nhà ở và chăm sóc bà từ khi bà 

về sinh sống tại đây. 

Như vậy, qua kết quả làm việc của UBND xã Cẩm Hưng, nội dung trả lời của 

UBND huyện tại công văn số 832/UBND-TNMT ngày 31/3/2021 là đúng bản chất 

sự việc; bên cạnh đó, qua xem xét đơn khiếu nại của ông Chu Văn Xơn gửi kèm tại 

Công văn số 37/UBND-TCD5 ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh; đối chiếu Khoản 

1, Điều 2, Luật Khiếu nại 2011 quy định “Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ 

chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành 

chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan 

hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho 

rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp 

pháp của mình” thì việc ông Chu Văn Xơn viết đơn khiếu nại quyền sử dụng đối 

với thửa đất nêu trên là không có cơ sở để thụ lý giải quyết.  

Vậy UBND huyện báo cáo kết quả rà soát, giải quyết đơn khiếu nại của công 

dân cho Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo UBND tỉnh theo quy định và trả lời cho 

ông Chu Văn Xơn được biết./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; (B/C) 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện, Phòng TNMT; 

- Bộ phận theo dõi công việc; 

- UBND xã Cẩm Hưng; 

- Ông Lê Công Biên và bà Chu Thị Tẻo; 

- Lưu: VT,TT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                          CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

                      Hà Văn Bình 
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