ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

2378 /UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Bàn, ngày 28

tháng 11 năm 2019

V/v trả lời đơn của ông Đặng Văn
Đông và ông Nguyễn Đình Đành,
cùng trú tại thôn Hạ Nông, xã Điện
Phước

Kính gửi:
- Ông Đặng Văn Đông, trú tại thôn Hạ Nông, xã Điện Phước;
- Ông Nguyễn Đình Đành, trú tại thôn Hạ Nông, xã Điện Phước.
Ngày 04/10/2019, Ủy ban nhân dân thị xã nhận được đơn của ông Đặng
Văn Đông và ông Nguyễn Đình Đành, cùng trú tại thôn Hạ Nông, xã Điện
Phước. Nội dung:
Thứ nhất: Kiến nghị liên quan đến chính sách liệt sỹ xã Điện Phước làm
sai.
Thứ hai: Kiến nghị về vấn đề đất đai của cha ông là ông Nguyễn Đình
Phương còn thiếu 46,8m2.
Sau khi xem xét nội dung đơn trên, UBND thị xã có ý kiến như sau:
1. Đối với nội dung thứ nhất: Đã được UBND thị xã chỉ đạo cho Phòng
Lao động - Thương binh & Xã hội và UBND xã Điện Phước kiểm tra, giải
quyết và trả lời cho ông Đặng Văn Đông và ông Nguyễn Đình Đành, cụ thể tại
các văn bản: Công văn số 25/UBND ngày 15/8/2018 của UBND xã Điện Phước
về việc trả lời đơn ông Nguyễn Đình Đành; Báo cáo số 791/LĐTBXH ngày
15/12/2017 của Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội về kết quả kiểm tra,
giải quyết đơn kiến nghị của ông Đặng Văn Đông và ông Nguyễn Đình Đành,
cùng trú tại xã Điện Phước; Báo cáo số 182/BC-LĐTBXH ngày 26/3/2018 của
Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội về kết quả giải quyết đơn khiếu nại
của ông Đặng Văn Đông, với nội dung: “Phòng đã phối hợp UBND xã Điện
Phước mời ông Đặng Văn Đông đến làm việc và thông qua 64 trường hợp Bà
Mẹ VNAH và liệt sỹ của từng bà mẹ cho ông Đặng Văn Đông được rõ. Sau khi
nghe giải thích cụ thể, rõ ràng về danh sách Bà mẹ VNAH và liệt sỹ đã niêm yết
là đúng. Ông Đông đã thừa nhận nội dung đơn khiếu nại là sai và không có cơ
sở. Do đó, ông Đông xin rút lại tất cả đơn trước đây và sẽ không viết đơn khiếu
nại nữa” (kèm bản photo biên bản làm việc giữa Phòng Lao động - Thương
binh & Xã hội với ông Đặng Văn Đông).
2. Đối với nội dung thứ hai: UBND xã Điện Phước đã trả lời ông tại Báo
cáo số 15/BC-UBND ngày 07/5/2018. Với nội dung: “ Năm 2008, ông Nguyễn
Đình Đành được nhận tặng cho quyền sử dụng đất của cha ruột là Nguyễn
Đình Phương với diện tích nhận tặng cho là 265m2, ông Nguyễn Đình Đành đã

sử dụng 219,2m2, còn lại 45,8m2 nằm trong phần đất thổ cư của cha mẹ ông
chưa tách ra đủ. Phần đất của ông Đành và cha mẹ ông Đành không có ranh
giới vì ở chung trong hộ, chung sân, chung lối đi nên nếu ông Đành có nhu cầu
thì UBND xã Điện Phước sẽ cắm mốc ranh giới cụ thể giữa phần đất của ông
và phần đất của cha mẹ ông theo hồ sơ lập hợp đồng tặng cho năm 2008”.
Do đó, nội dung này đề nghị ông liên hệ trực tiếp UBND xã Điện Phước
để đề nghị cắm mốc, xác định ranh giới theo hợp đồng tặng cho năm 2008 của
cha mẹ ông tặng cho ông.
Vậy, UBND thị xã trả lời lần cuối cho ông Đặng Văn Đông và ông
Nguyễn Đình Đành được rõ và UBND thị xã sẽ không tiếp nhận, giải quyết đơn
có nội dung tương tư./.
(Gửi kèm theo Báo cáo số 15/BC-UBND ngày 07/5/2018, Công văn số
25/UBND ngày 15/8/2018 của UBND xã Điện Phước; Báo cáo số
791/LĐTBXH ngày 15/12/2017 và Báo cáo số 182/BC-LĐTBXH ngày
26/3/2018 của Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội )
Nơi nhận:
- CT UBND thị xã (b/c);
- Phòng LĐTBXH;
- UBND xã Điện Phước;
- Như trên-BP;
- CVP;
- Lưu: VT, c.Huệ.
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