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V/v giải quyết đơn của công dân 

 

Hà Tĩnh, ngày      tháng 8 năm 2022 

  

Kính gửi: Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Tĩnh 

 

 Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được đơn tố cáo đề ngày 04/7/2022 

của ông Nguyễn Công Lượng (địa chỉ: Căn hộ 1107, Toà B3C Nam Trung Yên, 

Trung Hoà - Cầu Giấy, Hà Nội); sau khi nghiên cứu nội dung đơn, soát xét hồ sơ 

giải quyết thấy rằng: ngày 27/9/2021 Ông Nguyễn Công Lượng có đơn tố cáo 

ông Trần Hậu Thắng - Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị 

xã Hồng Lĩnh - Can Lộc tự ý đo đạc thửa đất số 21 tờ bản đồ số 39, chỉnh lý 

thửa đất số 21 thành 3 thửa đất (trong đó có thửa 109, diện tích 644,8 m
2
) và kết 

luận thửa đất 109 là của UBND phường Bắc Hồng không đúng quy định của 

pháp luật. Căn cứ thẩm quyền giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo, Văn 

phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hà Tĩnh đã có Văn bản số 3488/VPĐKĐĐ-

ĐKCGCN ngày 03/11/2021 trả lời ông Nguyễn Công Lượng và Thông báo số 

1798/VPĐKĐĐ-ĐKCGCN ngày 22/6/2022 về việc không thụ lý giải quyết tố 

cáo do nội dung tố cáo của ông Nguyễn Công Lượng không có cơ sở để xác 

định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật được quy định tại điểm d khoản 

1 Điều 29 Luật Tố cáo năm 2018.  

Trên cơ sở kết quả soát xét hồ sơ nêu trên; kết quả làm việc với Văn phòng 

Đăng ký đất đai tỉnh và ý kiến góp ý của các ngành: Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp 

(tại cuộc họp ngày 28/7/2022) nhận thấy Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hà 

Tĩnh chưa giải quyết tố cáo của công dân theo đúng nội dung và trình tự theo 

quy định của pháp luật Tố cáo. Vì vậy, để vụ việc được giải quyết đúng trình tự 

thủ tục theo quy định, đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hà Tĩnh ban 

hành quyết định thụ lý tố cáo, xác minh và kết luận nội dung tố cáo theo đúng 

quy định của Luật Tố cáo năm 2018; gửi kết quả giải quyết về Sở Tài nguyên và 

Môi trường biết và theo dõi./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Ông Nguyễn Công Lượng (để trả lời); 

- Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh; 

- Lưu: VT,TTr, HMD. 

Gửi bản điện tử và bản giấy. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thanh Điện 
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