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  Kính gửi: Ông Trần Ngọc Châu, tổ dân phố 3 Phường Nam Hồng, thị xã 

Hồng Lĩnh 

 

Ngày 16 tháng 4  năm 2021, UBND xã Thuận Lộc đã nhận được đơn đề 

nghị của Ông Trần Ngọc Châu, tổ dân phố 3 Phường Nam Hồng, thị xã Hồng 

Lĩnh về việc đê nghị ông Hoàng Xuân Viên trả lại đất hương hỏa cho gia đình 

ông. 

Sau khi nhận được đơn UBND xã đã tổ chức 02 cuộc hòa giải kết quả 

không thành. Ngày 25/01/2022 UBND xã  tiếp tục tổ chức buổi làm việc để giải 

quyết đơn đề nghị Ông Trần Ngọc Châu, tổ dân phố 3 Phường Nam Hồng, thị xã 

Hồng Lĩnh 

 Thành phần gồm: Các thành viên hội đồng tiếp nhận giải quyết đơn thư, 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân xã ; Bí thư, thôn trưởng thôn Chùa;  

Ông Trần Ngọc Châu, tổ dân phố 3 Phường Nam Hồng; Ông Hoàng Xuân Viện 

Bà Trần thị Huyền ( vợ ông Viện) trú tại xóm 1, xã Kim Song Trường, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

Tại buổi làm việc sau khi  hai bên gia đình trình bày ý kiến của mình, Các 

thành viên tham gia đã thảo luận đưa ra quan điểm và thống nhất hướng xử lý. 

Qua 10 lượt ý kiến thảo luận tại hội nghị đều mong muốn đoàn kết, chia sẽ đề 

xuất thỏa thuận, và đảm bảo lợi ích kinh tế giữa hai gia đình. Đồng thời giải 

thích rõ quy định của pháp luật về đất đai cho các bên. 

-Về nguồn gốc thửa đất ông Châu đề nghị ông Viện trả lại như sau: 

+ Từ trước năm 1968 thửa đất được gia đình bố mẹ ông Trần Ngọc Châu sử 

dụng làm đất vườn ở. Đến năm 1968 gia đình bố mẹ ông Châu bị bom máy bay Mỹ 

ném trúng nhà làm chết mất 05 người (cha, mẹ, 3 người anh ruột) chỉ còn lại ông 

Châu và chị gái. Do ông Châu khi đó chưa được 1 tuổi, chị gái hơn 2 tuổi nên được 

Cô ruột và dì ruột đưa về nuôi dưỡng cho đến khi lập gia đình. 

+ Từ năm 1969 đến năm 1988 thửa đất bỏ hoang không ai sử dụng. 

+ Từ năm 1989 đến năm 2000 thửa đất được gia đình ông Hoàng Xuân Viện 

sử dụng làm đất vườn ở. 

+ Năm 1995 thửa đất này được UBND thị xã Hồng Lĩnh cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho ông Hoàng Xuân Viện: Số Giấy chứng nhận là 01805 

với số thửa 1208, tờ bản đồ 05, có diện tích đất vườn ở là 630 m
2 



- Căn cứ Khoản 5 Điều 26 Luật đất đai 2013 và các hồ sơ về giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình ông Hoàng Xuân Viện thì UBND xã 

Thuận Lộc không có đủ thẩm quyền giải quyết việc đòi lại đất của ông Trần 

Ngọc Châu đối với thửa đất số 1208, tờ bản đồ 05, có diện tích 630 m
2
 đã được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ông Hoàng Xuân Viện
 

Qua ý kiến của gia đình ông Châu và gia đình ông Viên chưa thống nhất, 

hòa giải không thành. Đề nghị ông Trần Ngọc Châu và ông Hoàng Xuân Viện 

trên góc độ tình cảm anh em trao đỗi thương lượng  với nhau, giữ mối tình cảm 

đoàn kết trong nội bộ anh em, họ hàng tránh những phát sinh mâu thuẩn, đảm 

bảo an ninh trật tự.  

Trên đây là ý kiến trả lời của UBND xã Thuận Lộc về giải quyết đơn đề 

nghị của Ông Trần Ngọc Châu. Vậy đề nghị cấp ủy, ban cán sự thôn, Ông Trần 

Ngọc Châu, ông Hoàng Xuân Viện biết để thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Thành viên Hội đồng hòa giải xã; 

- Các bên có liên quan; 

- Lưu: VP. HS 
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