
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

 

Số:           /UBND-TNMT 

     V/v trả lời nội dung đơn của ông 

Nguyễn Văn Long, địa chỉ: thôn  

Phúc Hải, xã Cẩm Nhượng. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cẩm Xuyên, ngày        tháng       năm 2022 

[ 

      

Kính gửi:  

 - Phòng Tài nguyên – Môi trường; 

 - UBND xã Cẩm Nhượng; 

 - Ông: Nguyễn Văn Long, địa chỉ thôn Phúc Hải, xã 

Cẩm Nhượng (SĐT 0917.366.887). 
 

Uỷ ban nhân dân huyện nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Long, nội 

dung đơn của ông nêu như sau: “Ông bà nội tôi là Nguyễn Minh Ký (đã mất) và 

Nguyễn Thị Chắt có 8 người con, sinh thời hai ông bà tạo lập được một thửa đất 

có diện tích 313 m2 tại thôn Phúc Hải, xã Cẩm Nhượng. Trước khi mất ông để 

lại di chúc với nội dung cho vợ chồng Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Thị Hạnh 

một phần diện tích 150 m2 trong tổng số diện tích 313 m2 mà ông bà tạo lập 

được, di chúc này do con gái Nguyễn Thị Hạnh giữ. Năm 2020 khi thấy chú Quý 

tiến hành phá dỡ ngôi nhà cũ để xây nhà riêng trên đất ông bà, các anh em con 

cháu đã kịch liệt phản đối, tuy nhiên chú Quý vẫn bất chấp ý kiến của các đồng 

thừa kế và quy định của pháp luật ngang nhiên xây dựng nhà trên thửa đất. 

Cũng trong thời gian đó, tôi phát hiện thửa đất số 185, tờ bản đồ số 21 của ông 

bà nội tôi đã được cấp GCNQSD đất số BS 959149, số vào sổ CH 01746 ngày 

20/4/2015 mang tên ông Nguyễn Minh Quý và bà Nguyễn Thị Duyên. Sau khi 

xem xét hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất nói trên tôi 

phát hiện có nhiều dấu hiệu vi phạm…” (có đơn của công dân kèm theo). 

Sau khi nhận được đơn của ông, UBND huyện đã giao UBND xã Cẩm 

Nhượng giải quyết, trả lời đơn của công dân tại Văn bản số 831/UBND-TNMT 

ngày 07/4/2022 và Văn bản số 2996/UBND-TNMT ngày 10/10/2022. Ngày 

15/10/2022 UBND xã Cẩm Nhượng báo cáo việc xử lý đơn của ông Nguyễn 

Văn Long tại Văn bản số 250/BC-UBND. Trên cơ sở báo cáo của UBND xã 

Cẩm Nhượng và kết quả xác minh kiểm tra hồ sơ; ngày 21/10/2022 UBND 

huyện Cẩm Xuyên đã trả lời ông Nguyễn Văn Long tại Văn bản số 

3156/UBND-TNMT, tuy nhiên ông Nguyễn Văn Long tiếp tục có đơn gửi 

UBND tỉnh. 

Thực hiện Văn bản số 6830/UBND-TCD5 ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh 

về việc chuyển đơn của công dân, ngày 16/12/2022 UBND huyện Cẩm Xuyên 

tiếp tục phối hợp với UBND xã Cẩm Nhượng và các hộ gia đình, cá nhân có liên 



quan để làm việc, tuy nhiên tại buổi làm việc một số thành phần có liên quan đã 

không tham gia phối hợp. Để xử lý dứt điểm nội dung đơn của công dân, Ủy ban 

nhân dân huyện đề nghị: 

 1. Đối với nội dung ông Nguyễn Văn Long đề nghị thu hồi GCNQSD đất 

số phát hành BS 959149 do UBND huyện Cẩm Xuyên cấp ngày 20/4/2015 cho ông 

Nguyễn Minh Quý và bà Nguyễn Thị Duyên tại thôn Phúc Hải, xã Cẩm Nhượng 

cấp không đúng đối tượng (do biên bản họp gia đình kèm theo hồ sơ cấp GCNQSD 

đất của hộ ông Nguyễn Minh Quý bỏ sót thành viên thừa kế), yêu cầu UBND xã 

Cẩm Nhượng tổ chức làm việc xác minh nội dung trên, trường hợp nếu phát hiện 

sai sót trong quá trình lập hồ sơ cấp GCNQSD đất thì báo cáo UBND huyện để 

xem xét thu hồi, hủy bỏ GCNQSD đất đã cấp (thời hạn báo cáo trước ngày 

15/01/2023). 

 2. Đối với nội dung tranh chấp quyền thừa kế quyền sử dụng đất tại thửa đất 

số 185, tờ bản đồ số 21 (bản đồ địa chính xã Cẩm Nhượng), đã được UBND xã Cẩm 

Nhượng tổ chức làm việc, hòa giải nhiều lần nhưng không thành, đề nghị ông 

Nguyễn Văn Long và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan làm đơn khởi 

kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng 

dân sự để được giải quyết theo quy định. 

 3. Phòng Tài nguyên và Môi trường theo dõi việc giải quyết đơn thư của 

công dân, tổng hợp báo cáo từ UBND xã Cẩm Nhượng để tham mưu UBND huyện 

xem xét xử lý đối với GCNQSD đất số phát hành BS 959149 do UBND huyện Cẩm 

Xuyên cấp cho ông Nguyễn Minh Quý và bà Nguyễn Thị Duyên. 

Với nội dung trên, UBND huyện trả lời nội dung giải quyết đơn của ông 

Nguyễn Văn Long và đề nghị phòng Tài nguyên-Môi trường, UBND xã Cẩm 

Nhượng, ông Nguyễn Văn Long thực hiện./. 

Nơi nhận:      
- Như  trên;   

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện,  p.trách khối; 

- Ban tiếp công dân huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Ngọc Hà 
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