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THÔNG BÁO 

Về việc không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại 

 

 Kính gửi: Ông Phan Đình Thám, Tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng. 

Ủy ban nhân dân phường Bắc Hồng nhận được đơn khiếu nại của ông 

Phan Đình Thám do Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh chuyển đến theo Công 

văn số 1445/UBND-TCD ngày 16/9/2022 đề nghị công nhận nguồn gốc đất hợp 

pháp của gia đình ông Thám tại thửa đất số 13, tờ bản đồ trích đo phục vụ 

GPMB Kè chống sạt lở hai bờ khe Bình Lạng (giai đoạn 3). 

Sau khi tiếp nhận UBND phường Bắc Hồng đã xem xét các nội dung đơn. 

Tuy nhiên, đơn khiếu nại của ông Phan Đình Thám phản ánh các nội dung 

không rõ theo quy định tại điều 8, Luật Khiếu nại 2011. Ngày 22/9/2022, UBND 

phường Bắc Hồng đã tổ chức làm việc với ông Phan Đình Thám để xác định nội 

dung khiếu nại và cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại theo quy 

định. Tuy nhiên tại buổi làm việc ông Phan Đình Thám không cung cấp được hồ 

sơ giấy tờ của cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng đất và không ký vào biên 

bản làm việc. 

Căn cứ theo Điều 8, điều 11 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13, Ủy ban 

nhân dân phường Bắc Hồng thông báo không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của 

ông Phan Đình Thám, tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng. 

Lí do: Nội dung khiếu nại của ông Phan Đình Thám không có tài liệu 

chứng minh về quyền sử dụng đất để xem xét, giải quyết khiếu nại theo quy định 

của pháp luật. 

UBND phường Bắc Hồng báo cáo UBND thị xã, Ban tiếp công dân thị xã 

và trả lời cho hộ gia đình ông Phan Đình Thám, tổ dân phố 10, phường Bắc 

Hồng được biết/. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ủy ban nhân dân Thị xã; 

- Ban TCD Thị xã; 

- TT Đảng ủy - HĐND phường; 

- Chủ tịch; PCT UBND phường; 

- CC địa chính phường; 

- Lưu: VP.  
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