Đối thoại với công dân để giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai
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Ngày 08/10/2018, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch
UBND tỉnh, Sở TN&MT do ông Trần Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở chủ trì phối hợp với các
ngành có liên quan của tỉnh, UBND huyện Thăng Bình và UBND huyện Quế Sơn tổ chức đối
thoại để giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai của bà Trần Thị Bích Duyên với hộ ông Lê Thanh
Hùng cùng, trú tại xã Bình Quế, huyện Thăng Bình và vụ việc khiếu nại của ông Hoàng Tất
Kiệm, trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (có đất khiếu nại tại xã
Quế An, huyện Quế Sơn), tại buổi đối thoại, ông Hoàng Tất Kiệm không tham dự.

- Bà Trần Thị Bích Duyên không thống nhất diện tích đất giải quyết cho gia đình bà là 501,1m2
theo ranh giới xác định tại biên bản ngày 15/3/2018; bà Duyên yêu cầu ông Hùng trả lại cho hộ
bà diện tích 377,9m2 do đã lấn của gia đình bà trong quá trình sử dụng đất, để gia đình bà
được sử dụng đủ diện tích 879m2 mà chồng bà đã kê khai theo Nghị định 64/CP tại thửa đất
số 472, tờ bản đồ số 08.
- Ông Hoàng Tất Kiệm khiếu nại yêu cầu UBND huyện Quế Sơn trả lại cho gia đình Ông diện
tích 5.500m2 đất ở và vườn có nguồn gốc của cha mẹ ông (là ông Hoàng Dĩnh Ngộ và bà Phan
Thị Tuệ) quản lý sử dụng, nhưng UBND huyện Quế Sơn cấp cho hộ bà Dương Thị Lâu và diện
tích 15.950m2 đất rừng là nơi có các phần mộ của gia đình Ông nhưng UBND huyện Quế Sơn
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cấp cho vợ chồng ông Nguyễn Mậu Minh và bà Hoàng Thị Lan.
Sau khi nghe đại diện Sở TN&MT thông qua 02 báo cáo kết quả xác minh 02 đơn khiếu nại và
tranh chấp đất đai của bà Trần Thị Bích Duyên và ông Hoàng Tất Kiệm, ý kiến phát biểu của
đại diện UBND huyện Thăng Bình, UBND huyện Quế Sơn; đại diện các cơ quan tham dự thống
nhất với 02 báo cáo kết quả xác minh của Sở, bà Trần Thị Bích Duyên không thống nhất với
báo cáo kết quả xác minh đơn tranh chấp của Sở TN&MT
Kết thúc buổi đối thoại, ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở TN&MT – chủ trì buổi đối thoại
kết luận:
- Tại buổi đối thoại, không phát sinh tình tiết mới đối với 02 vụ việc tranh chấp đất đai của bà
Trần Thị Bích Duyên và ông Hoàng Tất Kiệm. Báo cáo kết quả xác minh đơn của Sở TN&MT là
phù hợp với quy định của pháp luật.
- Nội dung đơn tranh chấp đất đai của bà Trần Thị Bích Duyên và đơn khiếu nại của ông
Hoàng Tất Kiệm là không có cơ sở pháp lý để giải quyết chấp nhận.
- Sở TN&MT sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết đơn của 02 hộ dân trên
theo quy định của pháp luật.
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