
THÔNG BÁO 

Kết quả giải quyết tố cáo 

 

Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang đã có kết luận nội dung tố cáo đối với 

ông Hồ Văn Y, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang. 

Theo quy định của pháp luật về tố cáo và theo yêu cầu của người tố cáo là 

là bà Ngô Thị Thiếp và bà Nguyễn Thị Như Mỹ, địa chỉ: thôn Sơn Phước, xã 

Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.  

UBND huyện Hòa Vang thông báo kết quả giải quyết tố cáo nêu trên như 

sau: 

I. KẾT QUẢ XÁC MINH NỘI DUNG TỐ CÁO  

1. Nội dung tố cáo  

Theo đơn, Người tố cáo cho rằng: hành vi vụ lợi trong thi hành công vụ 

của ông Hồ Văn Y, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, nói dù cuộc họp thành hay 

không thành cũng quy chủ lại đất về cho bà Hưng (tại cuộc họp hòa giải tranh 

chấp dân sự giữa 2 cá nhân: bà Đỗ Thị Kim Hưng với gia đình ông Nguyễn 

Ngọc Hà ngày 25/11/2020). 

2. Xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ người tố cáo cung cấp 

- Đơn tố cáo công dân. 

- Biên bản xác minh ngày 09/6/2021. 

- Người tố cáo cung cấp chứng cứ là đoạn ghi âm tại buổi hòa giải tranh 

chất đất ngày 25/11/2020.  

- Cung cấp Công văn số 223/UBND-VP ngày 10/12/2020 của UBND xã 

Hòa Sơn về việc hướng dẫn người tố cáo. 

- Cung cấp giấy viết tay ghi ngày 10/6/2021 cho rằng: ông Y vụ lợi trong 

lô đất 353m
2
 có sổ đỏ hợp pháp. 

 Ngoài ra, Người tố cáo không cung tài liệu, chứng cứ gì thêm. 

3. Thu thập hồ sơ hòa giải tranh chấp đất đai ngày 25/11/2020  

Qua hồ sơ thu thập và kết quả làm việc với tổ chức, cá nhân có liên quan, 

cho thấy việc giải quyết tranh chấp đất đai ngày 25/11/2020 như sau: 

a) Đơn kiến nghị của bà Đỗ Thị Kim Hưng 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÒA VANG 

Số:          /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Hòa Vang, ngày       tháng       năm 2021 
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Ngày 08/10/2020, bà Đỗ Thị Kim Hưng, trú tại An Ngãi Tây 3, xã Hòa 

Sơn, huyện Hòa Vang có đơn gửi UBND xã Hòa Sơn kiến nghị về việc quy chủ 

thửa đất số 117, tờ bản đồ số 4, tại thôn An Ngãi Tây 2, xã Hòa Sơn, huyện Hòa 

Vang, TP Đà Nẵng nằm trong dự án tuyến đường DT601, thửa đất trước đây 

nhận chuyển nhượng của ông Trần Đương. 

b) Kết quả giải quyết tranh chấp đất đai. 

Quá trình giải quyết tranh chấp đất đai ngày 25/11/2020 như sau: 

- Ngày 22/10/2020, UBND xã Hòa Sơn ban hành Công văn số 

186/UBND-VP về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung đơn kiến nghị của bà 

Đỗ Thị Kim Hưng.  

- Biên bản xác minh ngày 26/10/2020 của UBND xã Hòa Sơn thể hiện: tại 

vị trí thửa đất số 117, tờ bản đồ số 4, tại thôn An Ngãi Tây 2, hướng Đông giáp 

đường DT601, hướng Bắc giáp đường DT601, hướng Tây giáp đất nhà ông Võ 

Văn Hoàng, hướng Nam giáp đất nhà ông Nguyễn Văn Yên; trên đất có một 

ngôi nhà cấp 4 lợp tôn, do ông Nguyễn Thạch xây dựng 56m
2
, ở từ năm 1988. 

Theo lời trình bày của bà Đỗ Thị Kim Hưng: trước đây vợ chồng tôi và 

ông Nguyễn Ngọc Hà cùng chung mua tại thửa đất số 117, tờ bản đồ số 4, tại 

thôn An Ngãi Tây 2, xã Hòa Sơn, nếu sau này bán thì chia đôi. Hiện nay giải tỏa 

dự án đường ĐT601, tôi được biết ông Nguyễn Ngọc Hà đứng ra quy chủ, tôi 

yêu cầu hai bên cùng đứng ra quy chủ. 

Theo lời trình bày của bà Ngô Thị Thiếp (vợ ông Nguyễn Ngọc Hà): trước 

đây ông Trần Đương có bán thửa đất số 117, tờ bản đồ số 4, tại thôn An Ngãi 

Tây 2, xã Hòa Sơn thì gia đình tôi ông Nguyễn Ngọc Hà (chồng bà Ngô Thị 

Thiếp) có đưa tiền cho ông Nguyễn Huệ mua. Hiện nay chia đôi gia đình tôi 

không đồng ý. 

- Biên bản hòa giải ngày 25/11/2020 thể hiện: 

Theo lời trình bày của ông Nguyễn Ngọc Hà: trước đây tôi và vợ chồng 

ông Nguyễn Huệ - bà Đỗ  Thị Kim Hưng có chung mua thửa đất số 117, tờ bản 

đồ số 4, tại thôn An Ngãi Tây 2, xã Hòa Sơn. Hiện nay giải tỏa theo dự án 

đường ĐT601, tôi yêu cầu trả lại tiền gốc 02 (hai) cây vàng, số tiền dư thì chia 

tôi 6 phần, bà Hưng 4 phần. 

Theo lời trình bày của bà Đỗ Thị Kim Hưng: trước đây vợ chồng tôi và 

ông Nguyễn Ngọc Hà cùng chung mua tại thửa đất số 117, tờ bản đồ số 4, tại 

thôn An Ngãi Tây 2, xã Hòa Sơn, nếu sau này bán thì chia đôi. Hiện nay giải tỏa 

dự án đường ĐT601, tôi được biết ông Nguyễn Ngọc Hà đứng ra quy chủ, tôi 

yêu cầu hai bên cùng đứng ra quy chủ, nếu nhận tiền đền bù thì chia đôi. 

Theo lời trình bày của ông Trần Đương: trước đây tôi có bán cho ông 

Nguyễn Huệ tại thửa đất số 117, tờ bản đồ số 4, tại thôn An Ngãi Tây 2, xã Hòa 

Sơn. 

4. Xác minh người có trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan 
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a) Xác minh bà Đỗ Thị Kim Hưng (Người gửi đơn kiến nghị tại buổi hòa 

giải ngày 25/11/2020)  

Theo Biên bản xác minh ngày 09/6/2021 giữa Tổ xác minh với bà Đỗ Thị 

Kim Hưng liên quan đến đơn tố cáo của công dân thể hiện: Ngày 25/11/2020, 

UBND xã Hòa Sơn có mời bà Đỗ Thị Kim Hưng, ông Nguyễn Ngọc Hà để họp 

giải quyết hòa giải tranh chấp đất đai giữa bà Đỗ Thị Kim Hưng với gia đình 

ông Nguyễn Ngọc Hà, UBND xã xã Hòa Sơn cùng Hội đồng hòa giải hướng 

dẫn, giải thích về tính pháp lý và quyền sử dụng đất. Quá trình giải quyết trên 

tinh thần khách quan, công tâm; không có hành vi nhũng nhiễu hay vụ lợi trong 

thi hành công vụ, buổi hòa giải không đi đến thống nhất chung, buổi hòa giải kết 

thúc và kết luận buổi hòa giải không thành. 

b) Xác minh ông Nguyễn Đãi - Công chức Tư pháp xã Hòa Sơn và ông  

Phạm Thanh Đức - Phó Chủ tịch Hội CCB xã Hòa Sơn (Người cùng tham gia tại 

buổi hòa giải ngày 25/11/2020) 

Theo Biên bản xác minh ngày 09/6/2021 giữa Tổ xác minh với ông Trần 

Đãi (Công chức Tư pháp xã), ông Phạm Thanh Đức (Phó Chủ tịch Hội CCB xã) 

là thành viên dự buổi hòa giải tranh chấp ngày 25/11/2020 về nội dung tố cáo 

của công dân. 

- Ông Trần Đãi trình bày: Quá trình hòa giải tranh chấp đất đai giữa ông 

Nguyễn Ngọc Hà với bà Đỗ Thị Kim Hưng ngày 25/11/2020 được hòa giải theo 

quy định của pháp luật. Buổi hòa giải chủ trì (ông Y) giải quyết công tâm, khách 

quan. Tuy nhiên, kết thúc buổi làm việc ông Y có hướng dẫn, giải thích thêm về 

tính pháp lý quyền sử dụng đất, điều đó làm cho công dân hiểu nhầm là ông Y- 

Phó Chủ tịch UBND xã bao che cho bà Hưng. 

Ông Phạm Thanh Đức trình bày: nội dung công dân tố cáo ông Y - Phó 

Chủ tịch UBND xã nói “cuộc họp thành hay không thành cũng quy chủ về cho 

bà Hưng” tại cuộc họp tôi không nghe câu nói này. Buổi hòa giải đất đai giữa 

các bên có liên quan diễn ra khách quan và đảm bảo theo quy định. 

c) Xác minh nội dung đoạn ghi âm người tố cáo cung cấp 

Biên bản xác minh ngày 14/6/2021. Thanh tra huyện mở đoạn ghi âm 

người tố cáo cung cấp tại buổi làm việc ngày 25/11/2020 cho ông Hồ Văn Y, 

Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn nghe và cho ý kiến: 

Ông Hồ Văn Y, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn thừa nhận đoạn ghi âm 

đã nghe là tại buổi hòa giải đất đai ngày 25/11/2020 do ông Y chủ trì, trong đó 

có đoạn hướng dẫn giải thích như sau: “Buổi hòa giải được hay không được thì 

UBND xã kiến nghị Trung tâm đo đạc thành phố, Hội đồng xét tính pháp lý 

huyện xét quy chủ cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất”. Bản 

thân ông Y xét thấy trong quá trình hòa giải, giải thích kỹ nên công dân hiểu 

nhầm tôi vụ lợi, tôi cam đoan không vụ lợi trong thi hành công vụ như đơn tố 

cáo của công dân. 
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d) Xác minh nội dung Công văn số 223/UBND-VP ngày 10/12/2020 của 

UBND xã Hòa Sơn về việc hướng dẫn người tố cáo của người tố cáo cung cấp. 

Nội dung Công văn số 223/UBND-VP ngày 10/12/2020 của UBND xã 

Hòa Sơn về việc hướng dẫn người tố cáo do ông Nguyễn Duy Phương, Chủ tịch 

UBND xã Hòa Sơn ký là đúng thẩm quyền. Công văn này không liên quan đến 

trách nhiệm của ông Hồ Văn Y - Phó chủ tịch UBND xã Hòa Sơn. 

e) Xác minh người tố cáo cho rằng ông Y vụ lợi trong lô đất 353m
2
 có sổ 

đỏ hợp pháp. 

Kết quả xác minh nguồn gốc sử dụng đất:  

Ông Trần Đương sử dụng thửa đất số 117, tờ bản đồ số 4, diện tích 

353m
2
, đất thổ cư, đã được cấp GCN số I 294628, cấp ngày 30/7/1996, cơ quan 

cấp UBND huyện Hòa Vang. 

Ngày 07/11/2000, ông Trần Đương và bà Mai Thị Thanh Liễu (địa chỉ: 

Thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang) lập Hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Huệ và bà Đỗ Thị Kim Hưng (địa chỉ: Thôn 

An Ngãi Tây, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang), được UBND xã Hòa Sơn ký xác 

nhận vào ngày 07/11/2000 người ký ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã 

Hòa Sơn. 

Ngày 08/11/2000, ông Nguyễn Huệ viết giấy chuyển nhượng quyền quản 

lý đất xây dựng thổ cư, trong đó có đoạn: “Nay vợ chồng tôi thống nhất giao lại 

thửa đất 353m
2
, thửa đất số 117, tờ bản đồ số 4, nguồn gốc do ông Trần Đương 

và bà Mai Thị Thanh Liễu chuyển nhượng, nguyên bản thân tôi đứng tên. Số 

tiền nhận chuyển nhượng do vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Hà đứng trả và các chi 

phí thuộc lệ phí tôi đứng trả kể cả chi phí khác. Hai bên thống nhất mua để làm 

dịch vụ, cùng hưởng phần chênh lệch”. Việc viết giấy chuyển quyền quản lý đất 

xây dựng thổ cư ngày 08/11/2000 giữa ông Nguyễn Huệ với ông Nguyễn Ngọc 

Hà là giao dịch dân sự giữa hai cá nhân. 

Qua kết quả xác minh nêu trên, Tổ xác minh xét thấy ông Hồ Văn Y, Phó 

Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn không liên quan đến Hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất giữa bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất: ông Trần Đương 

và bà Mai Thị Thanh Liễu, bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất: ông 

Nguyễn Huệ và bà Đỗ Thị Kim Hưng được UBND xã Hòa Sơn ký xác nhận vào 

ngày 07/11/2000 người ký ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn. 

Đồng thời việc viết giấy chuyển quyền quản lý đất xây dựng thổ cư ngày 

08/11/2000 giữa ông Nguyễn Huệ với ông Nguyễn Ngọc Hà đối với thửa đất số 

117, tờ bản đồ số 4,  diện tích 353m
2
 là giao dịch dân sự giữa hai cá nhân, do 

vậy ông Y không có liên quan và không thể vụ lợi trong lô đất 353m
2
 có sổ đỏ 

hợp pháp. 

5. Giải trình của ông Hồ Văn Y, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn 

Ngày 08/10/2020, UBND xã Hoà Sơn tiếp nhận đơn kiến nghị về việc giải 

quyết tranh chấp đất đai của bà Đỗ Thị Kim Hưng, địa chỉ: Thôn An Ngãi Tây 3, 



5 
 

 
 

xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Nội dung đơn kiến nghị về 

việc thửa đất số 117, tờ bản đồ số 04, tại thôn An Ngãi Tây 2, Hòa Sơn, Hòa 

Vang, TP Đà Nẵng nằm trong dự án mở rộng đường DT601, Thửa đất trên gia 

đình tôi có nhận chuyển nhượng lại của ông Trần Đương, thôn Sơn Phước, Hòa 

Ninh. Vừa qua gia đình tôi được biết thửa đất của tôi đang sử dụng có người tự ý 

đứng ra kê khai và kiểm định, qua thông tin từ địa chính tôi được biết là ông 

Nguyễn Ngọc Hà, trú xã Hòa Ninh, Hòa Vang, TP Đà Nẵng đứng tên kê khai. 

Qua nội dung đơn ngày 26/10/2020, UBND xã đã phân công cán bộ, công 

chức xã có liên quan đi xác minh sự việc để có cơ sở mời bên kiến nghị và bên 

bị kiến nghị để hòa giải. 

Ngày 13/10/2020 ông Nguyễn Văn Phương - Cán bộ tiếp dân, tiếp nhận 

đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đề xuất thụ lý giải quyết đơn kiến nghị 

của bà Đỗ Thị Kim Hưng; trên cơ sở phiếu đề xuất, biên bản xác minh và hồ sơ 

giấy tờ kiến nghị có liên quan để tổ chức hòa giải.  

Ngày 25/11/2020, UBND xã tổ chức hòa giải, thành phần gồm: bà Đỗ Thị 

Kim Hưng, ông Nguyễn Ngọc Hà; Hội đồng hòa giải ở xã để họp hòa giải. Diễn 

biến buổi hòa giải tôi Hồ Văn Y - Phó Chủ tịch UBND xã - Chủ trì thông qua 

thành phần dự và chương trình nội dung hòa giải. (1.Thông báo thành phần dự 

họp; 2. Mời cán bộ chuyên môn của xã thông qua đơn kiến nghị, thông qua biên 

bản xác minh và các giấy tờ có liên quan của bên kiến nghị; 3. Mời bên kiến 

nghị ý kiến; bên bị kiến nghị ý kiến. 4. Mời các thành viên Hội đồng hòa giải ở 

xã ý kiến. 5. Chủ trì kết luận buổi hòa giải).  

 Sau khi ông Nguyễn Văn Phương - Cán bộ tiếp dân và tiếp nhận đơn thư 

khiếu nại tố cáo của xã thông qua đơn kiến nghị, thông qua biên bản xác minh 

và các giấy tờ có liên quan cho các bên, hội đồng hòa giải của xã cùng nghe. 

 Sau đó, mời bà Đỗ Thị Kim Hưng - Người kiến nghị ý kiến xong; tiếp tục 

mời ông Nguyễn Ngọc Hà và bà Thiếp vợ ông Hà ý kiến. Việc ý kiến và thỏa 

thuận của các bên được thư ký buổi hòa giải ghi chép. Sau khi bên kiến nghị bà 

Hưng ý kiến thỏa thuận và bên bị kiến nghị ông Hà ý kiến thỏa thuận; Hội đồng 

hòa giải của xã ý kiến phân tích cho các bên nghe nhưng bên bà Hưng và ông 

Hà không đi đến thống nhất. Do vậy, tôi kết luận qua việc ý kiến trao đổi thỏa 

thuận của bà Hưng và ông Hà; đồng thời ý kiến phân tích của các thành viên 

trong hội đồng hòa giải của xã cho các bên nghe nhưng bên bà Hưng và ông Hà 

không đi đến thống nhất, buổi hòa giải không thành. Để đảm bảo quyền lợi đề 

nghị các bên làm đơn gửi tòa án giải quyết theo quy định. 

Về nội dung công dân tố cáo hành vi vụ lợi trong thi hành công vụ, dù 

cuộc họp thành hay không thành cũng quy chủ lại đất về cho bà Hưng. Về vấn 

đề này, việc quy chủ sử dụng đất phục vụ dự án đường ĐT601 là Hội đồng giải 

phóng mặt bằng huyện; Hội đồng xét tính pháp lý về đất đai ở huyện; Ban giải 

giải tỏa đền bù huyện sẽ kiểm tra xác minh hồ sơ đất đai cụ thể. Thực trạng hiện 

nay tại vị trí đất đã được UBND huyện Hòa Vang ban hành thông báo số 

535/TB-UBND ngày 31/3/2020 về thu hồi đất để thực hiện dự án: Nâng cấp mở 
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rộng đường ĐT601, địa điểm tại xã Hòa Sơn do ông Nguyễn Cho+Nguyễn Ngọc 

Hà đứng tên. Việc công dân tố cáo hành vi vụ lợi trong thi hành công vụ là hoàn 

toàn không đúng, vì trong buổi hòa tôi đã giải thích, phân tích và kết luận là hai 

bên thỏa thuận không đi đến thống nhất thì buổi hòa giải không thành. Để đảm 

bảo quyền lợi đề nghị các bên làm đơn gửi tòa án giải quyết theo quy định. 

Qua sự việc trên, trong quá trình giải thích, phân tích tại buổi hòa giải cho 

các bên nghe là theo ý chí khách quan của cá nhân nên bên bị kiến nghị có thể 

hiểu nhầm; Do vậy, tôi xin nhận khuyết điểm về lời nói trong quá trình tổ chức 

hòa giải. Tuy nhiên, trong văn bản không thể hiện nội dung này mà kết quả hòa 

giải vẫn hướng dẫn đúng theo quy định của pháp luật (là hướng dẫn cho các bên 

không thống nhất thì tiếp tục gửi đơn ra tòa giải quyết theo quy định). 

II. KẾT LUẬN 

Trên cơ sở kết quả xác minh nội dung tố cáo, các tài liệu, chứng cứ có liên 

quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND huyện Hòa 

Vang kết luận như sau: 

Toàn bộ nội dung tố cáo đối với ông Hồ Văn Y, Phó Chủ tịch UBND xã 

Hòa Sơn được nêu tại Mục I của Kết luận này là tố cáo sai sự thật, vì: 

- Theo Khoản 2, Điều 202, Luật Đất đai 2013 quy định: “Tranh chấp đất 

đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải”. Vì vậy UBND xã Hòa Sơn mời hai 

bên có liên quan để hòa giải tranh chấp và ông Hồ Văn Y, Phó Chủ tịch UBND 

xã Hòa Sơn được Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn ủy quyền chủ trì buổi họp hòa 

giải tranh chấp đất đai là đúng quy định. 

- Các kết quả xác minh nêu trên đều khẳng định ông Hồ Văn Y, Phó Chủ 

tịch UBND xã Hòa Sơn chủ trì buổi hòa giải khách quan, đảm bảo quy định, 

không có yếu tố vụ lợi trong thi hành công vụ tại buổi chủ trì hòa giải tranh chấp 

đất đai ngày 25/11/2020 giữa bà Đỗ Thị Kim Hưng với ông Hồ Ngọc Hà và ông 

Y không có liên quan và không thể vụ lợi đối với thửa đất 117, tờ bản đồ số 4,  

diện tích 353m
2
. 

Tuy nhiên trong buổi làm việc ông Y có giải thích về tính pháp lý và có 

nói “Buổi hòa giải được hay không được thì UBND xã kiến nghị Trung tâm đo 

đạc thành phố, Hội đồng xét tính pháp lý huyện xét quy chủ cho người nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất” đã gây hiểu nhầm cho công dân nhưng câu 

nói giải thích của ông Y không có trong kết luận tại Biên bản buổi hòa giải tranh 

chấp đất đai ngày 25/11/2020 giữa bà Đỗ Thị Kim Hưng với ông Hồ Ngọc Hà. 

III. XỬ LÝ VÀ KIẾN NGHỊ 

Từ kết quả xác minh và kết luận nêu trên, Chủ tịch UBND huyện Hòa 

Vang đề nghị: 

- Đối với Người bị tố cáo: ông Hồ Văn Y, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa 

Sơn cần rút kinh nghiệm về việc giải thích, nói “Buổi hòa giải được hay không 

được thì UBND xã kiến nghị Trung tâm đo đạc thành phố, Hội đồng xét tính 
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pháp lý huyện xét quy chủ cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất”  

tại buổi hòa giải tranh chấp đất đai ngày 25/11/2020, khi chưa có kết luận của 

Hội đồng xét tính pháp lý huyện đối với hồ sơ giải tỏa của ông Nguyễn Cho - 

Nguyễn Ngọc Hà, thuộc dự án ĐT 601 đã gây hiểu nhầm cho công dân. 

Giao Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với 

ông Hồ Văn Y, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, báo cáo kết quả thực hiện cho 

Chủ tịch UBND huyện theo quy định. 

- Đối với Người tố cáo: Rút kinh nghiệm về nội dung tố cáo sai sự thật 

được nêu tại Mục II của kết luận này; đồng thời cần tìm hiểu thông tin chính xác 

trước khi tố cáo tránh trường hợp tố cáo không đúng.  

Trên đây là thông báo kết luận nội dung tố cáo của Chủ tịch UBND huyện 

Hòa Vang./. 

Nơi nhận:       CHỦ TỊCH 
- Người tố cáo(Thực hiện); 

- Thanh tra huyện(để biết); 

- Ban Tiếp công dân huyện(để biết); 

- Lưu: VT, HSTTH(C). 

 
 

 

                                                                                          Nguyễn Hà Nam 
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