
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH GIANG

Số:.. /TB- UBND

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

                          Thanh Giang, ngày  20   tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc không thụ lý đơn tố cáo

Căn cứ Luật Tố cáo năm 2018;
Căn cứ Điều 157 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung 

năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 13/4/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;
Ủy ban nhân dân xã Thanh Giang đã nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn 

Văn Xoa (người tố cáo), hộ khẩu thường trú tại tổ 11, thôn Phù Tải 2, xã Thanh 
Giang, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật ông Vũ Tuấn Anh, nguyên công chức Địa 
chính- Môi trường xã Thanh Giang giai đoạn 2006-2018 (nay là công chức Địa 
chính- Môi trường xã Chi Lăng Bắc) , ông Nguyễn Văn Khuê (anh trai ông Xoa) ở 
tổ 12, thôn Phù Tải 2; do Ban tiếp công dân UBND huyện Thanh Miện chuyển .

Theo quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND xã không thụ lý giải quyết tố 
cáo của ông  Nguyễn Văn Xoa.

Lý do không thụ lý: 
1-  Đối với nội dung tố cáo ông Vũ Tuấn Anh, nguyên công chức Địa chính- 

Môi trường xã Thanh Giang giai đoạn 2006-2018 cố tình trích sai thửa đất 597 của 
bố mẹ ông Xoa đã cho ông Xoa. 

Theo hồ sơ tài liệu ông Xoa cung cấp thì hồ sơ đăng ký 299/TTg còn lưu tại 
xã tại số thứ tự 1078, có ghi người đăng ký chủ sử dụng là Nguyễn Văn Hạ, số 
thửa 597a, diện tích 230 m2 (tuy nhiên số 230 bị sửa cả 3 số), loại đất thổ cư và số 
thứ tự số 1085 có ghi người đăng ký là Nguyễn Văn Linh (tuy nhiên có gạch ngang 
dòng Nguyễn Văn Linh và số thửa 597b), số thửa 597b, diện tích 112 m2, loại đất 
thổ cư.

 Theo hồ sơ đăng ký 299/TTg lưu tại UBND huyện Thanh Miện thì tại số thứ 
tự 1078, có ghi người đăng ký chủ sử dụng là Nguyễn Văn Hạ, số thửa 597a, diện 
tích 120 m2, loại đất thổ cư và số thứ tự số 1085 có ghi người đăng ký là Nguyễn 
Văn Linh, số thửa 597b, diện tích 112 m2, loại đất thổ cư (số liệu ghi trong sổ rõ 
ràng, không bị sửa chữa và gạch xóa)

Nhự vậy, nội dung ông Xoa tố cáo ông Vũ Tuấn Anh là không có căn cứ vì hồ 
sơ đăng ký 299/TTg lưu tại UBND huyện thì đã có tách thửa 597a đăng ký Nguyễn 
Văn Hạ 120m2 và thửa 597b đăng ký Nguyễn Văn Linh 112 m2, thời điểm tách 
thửa này được lập từ 1985, thời gian này ông Vũ Tuấn Anh mới sinh (Ông Vũ 
Tuấn Anh sinh 1985).



2-  Nội dung tố cáo ông Nguyễn Văn Khuê (anh trai ông Xoa) hộ khẩu 
thường trú tổ 12, thôn Phù Tải 2 gỉa mạo đơn của cụ Nguyễn văn Hạ khởi kiện vợ 
chồng ông Xoa về mảnh đất trên. Ngày 14/03/2023 ông Nguyễn Văn Xoa cung cấp 
tài liệu cho UBND xã gồm: 01 biên bản hòa giải ngày 27/11/2017 của Tòa án nhân 
dân tỉnh Hải Dương (bản po to); 01  bản xác minh ngày 20/11/2014 của Tòa án 
nhân dân huyện Thanh Miện (bản po to); 01 biên bản làm việc ngày 28/4/2016 của 
Tòa án nhân dân huyện Thanh Miện (bản po to); 01 biên bản làm việc ngày 
07/01/2016 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Miện (bản po to); 01 đơn khởi kiện 
ngày 20/7/20214 của ông Nguyễn văn Hạ (bản po to); 01 giấy ủy quyền ngày 
23/7/2014 của ông Nguyễn văn Hạ (bản po to); 01 Lý lịch mang tên ông Nguyễn 
Văn Hạ (bản po to); 01 văn bản sang tên đất của ông Nguyễn Văn Hạ cho con là 
Nguyễn Văn Xoa (bản po to). (Từ ngày 14/3/2023 đến nay, ông Xoa không cung 
cấp thêm cho UBND xã bất cứ chứng cứ, tài liệu khác).  Qua xem xét các tài liệu 
ông Xoa cung cấp trên không đủ chứng cứ và cơ sở để thụ lý giải quyết nội dung tố 
cáo.

Vậy Chủ tịch UBND xã Thanh Giang thông báo để ông Nguyễn Văn 
Xoa biết./.

Nơi nhận:
- Ban tiếp công dân UBND huyện;
- Ông Nguyễn Văn Xoa;
- Lưu: VT.

            CHỦ TỊCH

                                            
                                   
                                             Vũ Đình Nguyễn
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