
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HƯƠNG KHÊ 

Số: 1297/UBND-VP 

V/v giao đối thoại với công dân 

 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Hương Khê, ngày  01  tháng 7  năm 2021 

         Kính gửi:  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phúc Đồng 

         

Thời gian qua UBND huyện nhận được nhiều đơn và một số văn bản của 

các cơ quan cấp tỉnh, trung ương về việc chuyển đơn của bà Bạch Thị Tín, cùng 

con trai là ông Nguyễn Văn Hải, ở thôn 6, xã Phúc Đồng, với nội dung: (1) 

Khiếu nại UBND xã Phúc Đồng xây dựng hồ sơ cấp đất cho ông Đặng Minh 

Chung trùng lên đất của gia đình bà Tín tại xứ đền Yên Hội, xã Phúc Đồng; (2) 

Tố cáo đồng chí Đặng Minh Chung, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã 

Phúc Đồng, cùng vợ là bà Nguyễn Thị Loan lợi dụng chức vụ, quyền hạn ngăn 

cản gia đình bà Tín đổ đất, san lấp mặt bằng trên thửa đất có diện tích 612 m
2 
tại 

khu vực đền Yên Hội, thôn 6, xã Phúc Đồng.  

1. Đối với nội dung (1): Năm 2018, ông Nguyễn Văn Lộc cùng vợ là bà 

Bạch Thị Tín có đơn khiếu nại UBND xã Phúc Đồng xây dựng hồ sơ cấp đất 

cho ông Chung trùng lên đất của gia đình ông. Để giải quyết khiếu nại của ông 

Lộc, Chủ tịch UBND xã Phúc Đồng đã giao cán bộ chuyên môn liên quan kiểm 

tra, tham mưu giải quyết. Trên cơ sở kết quả xác minh và các tài liệu ông Lộc 

cung cấp; căn cứ quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND xã Phúc Đồng đã ban 

hành Thông báo số 07/TB-UBND ngày 28/3/2018 về việc không thụ lý giải 

quyết khiếu nại của ông Lộc. Không đồng ý với nội dung Thông báo số 07/TB-

UBND ngày 28/3/2018 của Chủ tịch UBND xã Phúc Đồng; ngày 02/10/2019 

ông Nguyễn Văn Lộc, có đơn khiếu nại đề nghị Chủ tịch UBND huyện giải 

quyết. Để có cơ sở xử lý đơn của ông Lộc, UBND huyện đã có Văn bản số 

1891/UBND-VP ngày 14/10/2019 giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ 

trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu giải quyết, trả 

lời công dân theo đúng quy định; sau khi xem xét kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ 

liên quan cho thấy ông Nguyễn Văn Lộc không cung cấp được các hồ sơ, tài 

liệu, giấy tờ hợp pháp liên quan đến thửa đất khiếu nại và chưa từng sử dụng 

thửa đất khiếu nại nói trên. Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, việc khiếu nại của 

ông Nguyễn Văn Lộc không đủ điều kiện thụ lý giải quyết. Theo đó, ngày 

31/12/2019, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Văn bản số 2487/UBND-

TNMT trả lời ông Nguyễn Văn Lộc với nội dung: Thông báo số 07/TB-UBND 

ngày 28/3/2018 của Chủ tịch UBND xã Phúc Đồng về việc không thụ lý giải 

quyết khiếu nại của ông Lộc là đúng quy định của pháp luật. 

2. Đối với nội dung (2): Không nhất trí kết quả giải quyết khiếu nại của 

UBND xã Phúc Đồng và UBND huyện, bà Bạch Thị Tín, cùng con trai là ông 

Nguyễn Văn Hải tiếp tục có đơn tố cáo ông Đặng Minh Chung, Phó Bí thư Đảng 

ủy - Chủ tịch HĐND xã Phúc Đồng, cùng vợ là bà Nguyễn Thị Loan lợi dụng 

chức vụ, quyền hạn ngăn cản gia đình ông đổ đất, san lấp mặt bằng trên thửa đất 

có diện tích 612 m
2 
tại khu vực đền Yên Hội, thôn 6, xã Phúc Đồng. 
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Ngày 23/9/2020, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã chủ trì, phối hợp với Thanh 

tra huyện, Phòng Tài nguyên - Môi trường và Chủ tịch UBND xã Phúc Đồng tổ 

chức đối thoại với bà Bạch Thị Tín. Tại cuộc làm việc, bà Tín không cung cấp 

được hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của 

đồng chí Đặng Minh Chung. Căn cứ Khoản 1, Điều 29 Luật Tố cáo 2018, Uỷ 

ban Kiểm tra Huyện ủy xét thấy nội dung tố cáo không có cơ sở để xác định 

hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Đảng. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 

huyện Hương Khê đã trả lời bà Bạch Thị Tín, cùng con trai là ông Nguyễn Văn 

Lộc tại Văn bản số 02- TB/UBKTHU ngày 25/9/2020 về việc không thụ lý giải 

quyết vụ việc. 

Các nội dung khiếu nại, tố cáo của bà Tín, cùng con trai là ông Nguyễn 

Văn Hải đã được UBND xã Phúc Đồng, UBND huyện và Ủy ban Kiểm tra 

Huyện ủy trả lời theo đúng quy định. Tuy vậy bà Tín, ông Hải không chấp hành 

và tiếp tục có đơn gửi các cấp có thẩm quyền; ngày 14/4/2021, UBND huyện tổ 

chức cuộc làm việc với bà Bạch Thị Tín, cùng con trai là ông Nguyễn Văn Hải, 

tại cuộc làm việc bà Tín, ông Hải không cung cấp được chứng cứ mới, hợp 

pháp, do đó UBND huyện không có cở giải quyết vụ việc. 

Nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Chủ tịch UBND 

huyện giao Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phúc Đồng tổ chức đối thoại với 

bà Bạch Thị Tín, cùng con trai là ông Nguyễn Văn Hải để giải thích, hướng dẫn, 

tuyên truyền, vận động công dân chấp hành các chủ trương, chính sách của 

đảng, pháp luật của Nhà nước; sau đối thoại trả lời công dân và báo cáo kết quả 

cho UBND huyện trước ngày 15/7/2021.  

 Nơi nhận:                                                                                           

- Như trên;  

- Thường trực HĐND huyện;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;                                         

- Các phòng, ngành, đơn vị: Tài nguyên và Môi    

   trường, Tư  pháp, Thanh tra huyện; 

- Chánh, Phó VP HĐND và UBND huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

                     KT. CHỦ TỊCH 

                                PHÓ CHỦ TỊCH 
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