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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN VŨ QUANG 
 

Số:       /KL-UBND-TTr 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Vũ Quang, ngày     tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO KẾT LUẬN 

V/v sửa đổi một số nội dung Kết luận số 76/KL-UBND ngày 7/8/2019 của 

Chủ tịch UBND huyện 

 
Ngày 7/8/2019, Chủ tịch UBND huyện ban hành Kết luận số 76/KL-

UBND ngày 7/8/2019 về việc kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Khắc 

Hội, nguyên Chủ tịch UBND xã Sơn Thọ và UBND xã Sơn Thọ về hành vi vi 

phạm pháp luật trong quản lý đất đai. Tuy nhiên, sau khi soát xét, có một số nội 

dung trong kết luận chưa phù hợp với hồ sơ và kết quả kiểm tra, xác minh. Do đó: 

Căn cứ điều 40 Luật Tố cáo năm 2018; điều 6, Nghị định số 31/2019/NĐ-

CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định việc công khai kết luận nội dung tố 

cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo; khoản 3, điều 18, Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ quy định về sửa đổi sai sót trong 

văn bản hành chính. Trên cơ sở báo cáo kết quả rà soát số 01/BC-TTr ngày 

20/8/2021 và đề xuất của Thanh tra huyện, Ủy ban nhân dân huyện thông báo Kết 

luận sửa đổi một số nội dung Kết luận số 76/KL-UBND ngày 7/8/2019 của Chủ 

tịch UBND huyện, cụ thể như sau: 

I. Phần II. KẾT QUẢ XÁC MINH: 

1.1. Mục 3: Tố cáo Ông Nguyễn Khắc Hội, nguyên Chủ tịch UBND xã 

Sơn Thọ thiếu trách nhiệm trong việc quản lý nhà nước về đất đai để một số 

hộ dân chặt phá lấn chiếm trái phép đất rừng bảo tồn đầu nguồn lên tới 

hàng trăm ha để làm trang trại. 

Sửa đổi đoạn 4 (trang 3), cụ thể: “Sau khi nhận bàn giao, UBND xã Sơn 

Thọ đã tiến hành đo đạc, cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp 470.93 

ha/116 thửa cho 116 hộ; đã đo đạc, có danh sách trong đề án giao đất, giao rừng 

nhưng chưa giao có 05 hộ với tổng diện tích 57.9 ha/5 thửa; phát hiện, xử lý vi 

phạm hành chính đối với 16 trường hợp có hành vi lấn chiếm đất rừng sản xuất. 

Tuy nhiên, quy trình xử lý chưa đảm bảo quy định và do chưa xử lý dứt điểm nên 

hiện có 9 hộ vẫn đang tiếp tục sử dụng, xây dựng các công trình và cây cối trên 

đất lấn chiếm. Tổng diện tích do các hộ lấn chiếm, sử dụng được đo đạc có 

102,098ha”. 

II. Phần IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ 

NHÂN CÓ LIÊN QUAN: 

- Sửa đổi mục 3 (trang 6), cụ thể: Cá nhân ông Nguyễn Khắc Hội, nguyên 

Chủ tịch UBND xã thời kỳ 2000-2018, là người đứng đầu địa phương, nhưng ông 

Hội không thực hiện đúng, đủ, kịp thời chức trách nhiệm vụ được giao, để xảy ra 

tình trạng đất rừng sản xuất bị lấn chiếm, sử dụng trái quy định của pháp luật 

với phạm vi rộng (diện tích 102,098ha), nhiều đối tượng lấn chiếm gây dư luận 

không tốt trong nhân dân, đơn thư tố cáo, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa 

phương nói riêng và huyện Vũ Quang nói chung. Những sai phạm của ông 
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Nguyễn Khắc Hội phải bị xử lý về trách nhiệm cán bộ theo quy định của pháp 

luật đối với những hậu quả do việc thiếu trách nhiệm của mình gây ra. 

- Sửa đổi mục 5 (trang 6), cụ thể: “Các hộ gia đình tự ý lấn chiếm, sử dụng 

đất rừng trái quy định của pháp luật phải bị xử lý về hành vi lấn chiếm đất rừng 

sản xuất theo quy định của pháp luật”. 

III. Sửa đổi Phần V. BIỆN PHÁP XỬ LÝ: 

1. Giao UBND xã Sơn Thọ (nay là xã Thọ Điền): 

1.1. Trên cơ sở quy định của pháp luật, xác định thời điểm bắt đầu sử dụng 

đất (thời điểm bắt đầu lấn chiếm) của các hộ dân có hành vi lấn chiếm trái phép 

đất rừng sản xuất đã nêu trong Kết luận 76/KL-UBND trên cơ sở tổ chức họp khu 

dân cư để lấy ý kiến của những người dân đã từng sản xuất, canh tác trên các 

thửa đất hợp pháp gần với những thửa đất lấn chiếm của từng hộ (riêng trường 

hợp vào sử dụng (lấn chiếm) năm 2014, phải xác định rõ thời điểm trước mốc 

01/7/2014 hay sau mốc 01/7/2014). 

Đối với những trường hợp có nhiều diện tích và thời điểm sử dụng (lấn 

chiếm) mỗi phần diện tích khác nhau thì phải xác định rõ diện tích mỗi phần là 

bao nhiêu và thời điểm sử dụng đối với từng phần đó (nêu rõ mốc thời gian bắt 

đầu sử dụng (lấn chiếm). Việc đo đạc đối với từng phần diện tích đất, UBND xã 

Thọ Điền cần phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai Hà Tĩnh - chi nhánh 

Hương Khê - Vũ Quang thực hiện để đảm bảo độ chính xác. 

- Kiếm tra, rà soát, xác định theo hiện trạng các loại tài sản hiện có trên các 

thửa đất mà các hộ đang lấn chiếm (lưu ý: nếu là cây lâu năm thì phải xác định cụ 

thể cây khoảng bao nhiêu năm tuổi/ số lượng cây/ diện tích…). 

Các nội dung được giao phải hoàn thành và gửi kết quả về UBND huyện 

(qua phòng Tài nguyên & Môi trường) chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày nhận 

được Thông báo kết luận sửa đổi này. 

1.2. Quán triệt để các hộ dân có hành vi lấn chiếm trái phép đất rừng sản 

xuất trong thời gian chờ phương án xử lý của cơ quan có thẩm quyền không xây 

dựng, cơi nới các công trình, không tiếp tục trồng mới các loại cây trồng nhằm 

hạn chế thiệt hại về tài sản trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất đã sử dụng trái 

phép. 

1.3. Tổ chức họp kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể và các cá 

nhân có liên quan trong việc thiếu trách nhiệm để xẩy ra tình trạng lấn chiếm đất 

rừng trái phép trong thời gian dài nhưng không được xử lý dứt điểm; hoàn thành 

và gửi hồ sơ về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 15/9/2021 (trường 

hợp UBND xã Sơn Thọ đã thực hiện nội dung này sau khi có Kết luận 76/KL-

UBND thì phải hoàn thiện hồ sơ, gửi UBND huyện (qua phòng Nội vụ) để kiểm 

tra, theo dõi). 

2. Giao phòng Tài nguyên & Môi trường chủ trì phối hợp với các phòng, 

ngành liên quan (phòng NN&PTNT, Hạt Kiểm lâm, Thanh tra, Tư pháp 

huyện; Văn phòng đăng ký đất đai Hà Tĩnh – chi nhánh Hương Khê – Vũ 

Quang…): 

2.1. Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến khu dân cư về thời điểm sử dụng (lấn 

chiếm) đất của các hộ do UBND xã Thọ Điền cung cấp, căn cứ các quy định của 
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pháp luật, đặc biệt là quy định tại điều 14; khoản 2 điều 38 Nghị định số 

91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ tham mưu UBND huyện 

phương án xử lý đối với từng trường hợp lấn chiếm theo đúng thẩm quyền. 

Trong quá trình tham mưu phương án xử lý, cần xem xét đến khối lượng 

tài sản hình thành trên đất vi phạm để có hướng xử lý phù hợp, vừa bảo vệ lợi ích 

của Nhà nước, vừa tránh lãng phí tài sản của nhân dân. 

2.2. Tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với tập thể và cá 

nhân liên quan do thiếu kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở địa phương trong việc tăng 

cường, siết chặt việc quản lý dẫn đến tình trạng tùy tiện lấn chiếm, sử dụng đất 

rừng trái quy định của pháp luật trong thời gian dài, hoàn thành và gửi hồ sơ 

kiểm điểm về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 15/9/2021. 

3. Giao phòng Nội vụ: Kiểm tra, dướng dẫn, đôn đốc phòng Tài nguyên & 

Môi trường, UBND xã Sơn Thọ (nay là xã Thọ Điền) thực hiện việc kiểm điểm, 

xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có sai phạm. Lưu trữ các hồ sơ liên quan 

đến việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân theo đúng quy 

định. 

4. Giao Thanh tra huyện phối hợp với phòng Tài nguyên & Môi trường 

tham mưu Lãnh đạo UBND huyện phương án xử lý đối với các trường hợp có 

hành vi lấn chiếm đất trái quy định. Thường xuyên theo dõi, bám sát, đôn đốc các 

phòng, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nội dung được giao theo 

Thông báo kết luận sửa đổi này. 

IV. Các nội dung còn lại theo Kết luận số 76/KL-UBND ngày 7/8/2019 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang được giữ nguyên và áp dụng 

thực hiện theo đúng quy định. 

Trên đây là Thông báo kết luận sửa đổi Kết luận số 76/KL-UBND ngày 

7/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang về kết luận nội dung tố 

cáo của công dân đối với Ủy ban nhân dân xã Sơn Thọ, Chủ tịch UBND xã Sơn 

Thọ về một số vi phạm trong quán lý đất đai. Nay thông báo đến các tổ chức, cá 

nhân có liên quan được biết và thực hiện nghiêm túc, đúng quy định các nội dung 

tại Kết luận này. 
 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch; các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; 

- Phòng Nội vụ; 

- Đảng ủy-UBND xã Thọ Điền; 
- Các phòng: Thanh tra, TN&MT, NN&PTNT; 

- Ban Tiếp công dân; 

- Các thành viên Tổ xác minh; 

- Lưu TXM, VPUB. 

Gửi: + Bản giấy; 

+ Bản điện tử; 

+ Công khai trên Cổng thông tin điện tử huyện. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Khắc Bằng 
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