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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH HÀ 
 

Số: 197/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                         Thạch Hà, ngày 29 tháng 10 năm 2018 
 

BÁO CÁO 

Kết quả rà soát vụ việc của ông Hồ Sỹ Chửng - xã Thạch Xuân,  

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
 

I. Quá trình quản lý, sử dụng đất đai có liên quan đến khiếu nại của ông 

Hồ Sỹ Chửng. 

1. Nguồn gốc thửa đất. 

Ngày 16/3/1988 (AL), các ông Hồ Sỹ Chửng (Thương binh 4/4), Dương Công Lưu 

(thân nhân liệt sỹ), Dương Văn Mại (thân nhân liệt sỹ) có đơn xin đấu thầu đồi núi gửi 

BQL HTX Bắc Xuân, UBND xã Thạch Xuân, Phòng Ruộng đất và UBND huyện để 

chăn nuôi và trồng rừng, diện tích 15ha. Diện tích này trước đây trồng cây Bạch Đàn do 

UBND xã Thạch Đài quản lý, năm 1988 sau khi thu hoạch hết số cây Bạch Đàn, xã 

Thạch Đài giao lại đất cho HTX Bắc Xuân quản lý. Lúc này, trên diện tích đất 03 hộ gia 

đình xin đấu thầu chỉ còn cây Bạch Đàn tái sinh có thể bảo quản được tăng thu nhập cho 

các hộ gia đình. Ngoài ra còn có 01 hồ Đập Tây có thể nuôi cá. Vị trì thửa đất: phía Đông 

Bắc giáp đỉnh đồi Miếu Gai, phía Tây Bắc dưới tuyến 21, phía Đông Nam là đỉnh Đông 

Phương, phía Tây Nam giáp tuyến 21. Ban quản lý HTX Bắc Xuân, UBND xã Thạch 

Xuân xác nhận đơn của các hộ và đề nghị UBND huyện, Hạt Kiểm lâm huyện Thạch Hà 

quy hoạch cụ thể cho từng hộ để tạo điều kiện cho các gia đình phát triển kinh tế. Trong 

khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền giao đất, 03 hộ gia đình gồm: ông Lưu, ông 

Chửng, ông Mại đã lên lập trại, tự phân chia khu vực vườn rừng để quản lý, sử dụng. 

Riêng phần đất ông Mại, sau khi được chia, không sử dụng đã nhượng lại cho ông 

Dương Công Tùng. 

Cũng tại khu vực này, ông Nguyễn Văn Biểu, trước đây là Tổ trưởng bảo vệ vườn 

cây, sau khi thu hoạch ông xin ở lại để sản xuất lúa và bảo vệ vườn cây tái sinh. 

2. Hồ sơ giao đất. 

2.1. Hồ sơ giao đất cho ông Hồ Sỹ Chửng. 

Ngày 16/3/1988 (AL), các ông: Hồ Sỹ Chửng, Dương Công Lưu, Dương Văn 

Mại có Đơn xin đấu thầu đồi núi gửi BQL HTX Bắc Xuân, UBND xã Thạch Xuân, 

UBND huyện Thạch Hà và Phòng Ruộng đất huyện. Hồ sơ xin đấu thầu được Chủ 

nhiệm HTX Bắc Xuân xác nhận, đề nghị ngày 18/3/1988 (AL), được UBND xã 

Thạch Xuân xác nhận, đề nghị ngày 20/3/1988. 

Ngày 20/4/1990, các ông: Hồ Sỹ Chửng, Dương Công Tùng, Dương Công 

Lưu có Đơn xin đấu thầu ao hồ, đất hoang hoá, đất đồi núi với tổng diện tích 4,8ha 

gửi BQL HTX Bắc Xuân, UBND xã Thạch Xuân, UBND huyện Thạch Hà được 

HTX Bắc Xuân xác nhận ngày 24/2/1990 và được UBND xã Thạch Xuân xác nhận 

ngày 27/2/1990. 
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Ngày 05/3/1990, UBND xã Thạch Xuân có Tờ trình (không ai ký) xin cấp đất 

nông, lâm nghiệp cho các hộ cá nhân gửi UBND huyện, Phòng Nông – Lâm – Ngư 

- Thuỷ huyện. Theo đó, UBND xã Thạch Xuân đề xuất cắt một số diện tích đất 

khai phá 1 lúa và đất sản xuất lâm nghiệp tại vùng đồi Đập Tây giao lại cho 03 hộ 

xã viên sản xuất đấu thầu ổn định lâu dài. Cụ thể như sau: Đất khai phá 1 lúa mùa, 

diện tích 0,8ha; mặt nước nông nghiệp để chăn nuôi: 1,8ha; đất trồng cây lâm 

nghiệp đồi trọc: 2,5ha (tổng diện tích 4,8ha). 

Qua ý kiến tổng hợp, xác minh của UBND xã Thạch Xuân, xem xét vị trí, 

ranh giới mô tả trên các loại hồ sơ: Đơn xin đấu thầu của các hộ gia đình liên quan, 

văn bản do UBND huyện, Phòng Nông - Lâm - Ngư - Thuỷ lập cho thấy vị trí đề 

nghị đấu thầu năm 1988 và vị trí đề nghị đấu thầu năm 1990 cùng 1 khu vực. 

Ngày 14/5/1993, ông Hồ Sỹ Chửng (Tổ trưởng) được UBND huyện giao đất theo 

Quyết định số 16 QĐ/UB. Nội dung tại Điều 1, Quyết định số 16 QĐ/UB thể hiện: 

"Nay cho phép ông, bà Hồ Sỹ Chửng (Tổ trưởng) sử dụng 150.000m
2
 đất, loại 

đất đồi, tại vùng Đập Tây  để làm nuôi trồng thuỷ sản 150.000m
2
". 

2.2. Hồ sơ giao đất cho các ông: Nguyễn Văn Biểu, Dương Công Tùng. 

Ngày 24/02/1990, 03 hộ gia đình:Hồ Sỹ Chửng, Dương Công Tùng, Dương 

Công Lưu trong có Đơn xin đấu thầu ao hồ, đất hoang hoá, đất đồi núi, với tổng 

diện tích 4,8ha gửi BQL HTX Bắc Xuân, UBND xã Thạch Xuân, UBND huyện 

Thạch Hà được HTX Bắc Xuân xác nhận ngày 24/2/1990, được UBND xã Thạch 

Xuân xác nhận ngày 27/2/1990. 

Ngày 01/02/1993, ông Dương Công Tùng có Đơn xin cấp đất xây dựng vườn 

rừng gửi UBND xã Thạch Xuân. 

Theo Biên bản xác minh hồ sơ giao đất, giao rừng để trồng rừng, ao hồ nuôi 

hải sản cho 02 hộ anh Chửng và anh Biểu do cán bộ Hạt Kiểm lâm, Phòng Nông – 

Lâm – Ngư - Thuỷ huyện lập ngày 05/6/1993, có: Đơn xin khai khẩn đất hoang 

của hộ Nguyễn Văn Biểu đề ngày 05/10/1988 được BQL HTX Bắc Xuân xác nhận 

ngày 20/10/1988. Đơn xin cấp đất xây dựng vườn rừng của ông Nguyễn Văn Biểu 

ngày 1/02/1993 (nhưng không tìm thấy hồ sơ lưu trữ). 

Ngày 27/4/1993, ông Dương Công Tùng, ông Nguyễn Văn Biểu được UBND 

huyện Thạch Hà cấp Sổ lâm bạ kèm theo Quyết định (không số) về việc giao rừng, 

đất trồng rừng để bảo vệ sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp (diện tích đất của ông 

Tùng 08ha, ông Biểu 10ha). 

 (Thời điểm cấp Sổ lâm bạ trước thời điểm UBND huyện ban hành Quyết định 

số 16 QĐ/UB 17 ngày). 

Tuy nhiên, sau khi UBND huyện ban hành Quyết định số 16 QĐ/UB đã xẩy 

ra tranh chấp đất đai giữa ông Biểu và ông Chửng. Quá trình giải quyết tranh chấp 

đất đai, UBND huyện Thạch Hà ban hành Quyết định số 167/QĐ-UB ngày 

27/12/1993 với nội dung "Thu hồi quyết định giao đất trồng rừng số 16 đã cấp 

ngày 14/5/1993 cho ông Hồ Sỹ Chửng, có diện tích 150.000 m
2
; thu hồi Sổ lâm bạ 

của ông Nguyễn Văn Biểu đã cấp ngày 27/4/1993 có diện tích 5ha vì hai văn bản 



 3 

quyết định cấp đất và lâm bạ nói trên cấp chưa đúng với khả năng diện tích thực tế 

của khu đất. Diện tích đất thu hồi này giao lại cho UBND xã Thạch Xuân, căn cứ 

tình hình thực tế khu đất, nhu cầu khả năng của mỗi hộ, UBND xã thống nhất xác 

định rõ phạm vi ranh giới và diện tích giao cho ông Biểu, ông Chửng".  

Sau khi có Quyết định thu hồi của UBND huyện, hồ sơ giao đất cho ông Biểu, 

ông Tùng gồm: 

Ông Nguyễn Văn Biểu có Đơn xin đất làm vườn rừng gửi UBND xã Thạch 

Xuân, UBND huyện Thạch Hà không đề ngày được xóm 10 do ông Nguyễn Tất 

Ngụ ký xác nhận, đề nghị ngày 08/01/1994, được Chủ tịch UBND xã Thạch Xuân 

ký xác nhận, đề nghị ngày 09/01/1994. 

Đơn xin đất làm vườn rừng của ông Dương Công Tùng không đề ngày, được 

Ban chỉ huy xóm 9 xác nhận ngày 07/01/1994, được Chủ tịch UBND xã Thạch 

Xuân Nguyễn Văn Quý xác nhận, đề nghị ngày 09/01/1994. 

Tiếp đó, các ông: Hỗ Sỹ Chửng, Dương Công Lưu, Dương Công Tùng, 

Nguyễn Văn Biểu có Đơn xin đất làm kinh tế vườn đồi và trông cây lâm nghiệp 

gửi UBND xã Thạch Xuân, Hạt Kiểm lâm, Phòng NLNT, Phòng Ruộng đất huyện 

Thạch Hà tuy nhiên chỉ có 03 ông: Dương Công Tùng, Dương Công Lưu, Nguyễn 

Văn Biểu ký đơn. Được Chủ tịch UBND xã Thạch Xuân ký xác nhận, đề nghị vào 

ngày 06/5/1994. Nội dung đề nghị: "Căn cứ quyết định thu hồi Quyết định số 16 

của UBND huyện Thạch Hà, UBND xã Thạch Xuân đề nghị huyện làm thủ tục cấp 

đất cho các hộ trên số liệu diện tích đang sử dụng". Được Hạt Kiểm lâm huyện 

xác nhận, đề xuất UBND huyện vào ngày 08/5/1994. 

Ngày 30/8/1994, Hội đồng gồm: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, PCT UBND xã, 

Ban ruộng đất xã Thạch Xuân đã họp, lập văn bản nhất trí cấp vườn đồi cho 02 hộ 

ông Biểu và ông Tùng tại vùng Đập Tây có chữ ký, đóng dấu của Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch UBND xã; chữ ký của PCT UBND xã, cán bộ ruộng đất xã. 

Ngày 02/9/1994, UBND xã Thạch Xuân có Tờ trình xin giao đất trống đồi núi 

trọc cho các hộ gia đình do Chủ tịch UBND xã ký gửi UBND huyện Thạch Hà, 

Phòng NLNT, Bộ phận quản lý ruộng đất huyện. Theo đó, đề nghị UBND huyện 

Thạch Hà cấp quyết định sử dụng đất sử dụng ổn định lâu dài cho hộ ông Biểu và 

hộ ông Tùng. 

Biên bản kèm theo sơ đồ giao đất đồi núi tại xứ Đập Tây của cán bộ Phòng 

NLNT, Hạt Kiểm lâm, cán bộ Địa chính xã Thạch Xuân, Xóm trưởng Xóm 10 xã 

Thạch Xuân lập ngày 20/9/1994 đã tiến hành giao đất cho ông Nguyễn Văn Biểu 

với diện tích 3,3ha, ông Dương Công Tùng với diện tích 4,8ha có chữ ký của các 

thành phần tham gia giao đất. 

Ngày 29/9/1994, UBND huyện Thạch Hà ban hành Quyết định số 01QĐ/UB 

về việc thu hồi đất. Theo đó, thu hồi 81.000m
2
 đất, loại hoang đồi, hạng 7, tại vùng 

Đập Tây do UBND xã Thạch Xuân đang sử dụng. Cùng ngày UBND huyện Thạch 

Hà ban hành Quyết định số 02 QĐ/UB về việc giao đất trồng cây lâm nghiệp cho 

ông Nguyễn Văn Biểu sử dụng 33.000m
2
, loại đất hoang đồi, hạng 7 tại vùng Đập 
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Tây để làm vườn cây, thời hạn 50 năm; ban hành Quyết định số 03 QĐ/UB về việc 

giao đất trồng cây lâm nghiệp cho ông Dương Công Tùng sử dụng 48.000m
2
, loại 

đất hoang đồi, hạng 7 tại vùng Đập Tây để làm vườn cây, thời hạn 50 năm. 

3. Nguyên nhân phát sinh nội dung khiếu nại. 

Năm 1993, trên cơ sở thủ tục xin đấu thầu đất đồi núi của ông Hồ Sỹ Chửng (tổ 

trưởng) và 2 ông Dương Công Lưu và Dương Văn Mại có sự xác nhận và đề nghị của 

UBND xã Thạch Xuân. UBND huyện Thạch Hà đã ra quyết định cấp đất số 16 QĐ/UB 

ngày 14/5/1993 cấp cho ông Hồ Sỹ Chửng với diện tích 150.000 m
2
 (15 ha) để nuôi 

trồng thủy sản. Sau khi có quyết định nhưng chưa tiến hành thủ tục giao đất thì xảy ra 

tranh chấp giữa các hộ với nhau trên diện tích được cấp cho ông Hồ Sỹ Chửng. Quá trình 

giải quyết tranh chấp, UBND huyện Thạch Hà xét thấy việc tham mưu đề nghị cấp đất 

của phòng chức năng thiếu chính xác, chưa đảm bảo quy trình, nguyên tắc, thủ tục cấp 

đất theo quy định của Nhà nước không có khả năng thực hiện, phần lớn diện tích cấp 

theo quyết định không thể phục vụ nuôi trồng thủy sản. Ngày 27/12/1993, UBND huyện 

đã ban hành Quyết định số 167 QĐ/UB về việc thu hồi Quyết định giao đất số 16 

QĐ/UB ngày 14/5/1993 đã cấp cho ông Hồ Sỹ Chửng. Khi có quyết định thu hồi của 

UBND huyện Thạch Hà, ông Hồ Sỹ Chửng không nhất trí và phát sinh khiếu nại.  

II. Quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của ông Chửng. 

1. Quá trình giải quyết các nội dung thuộc UBND xã Thạch Xuân. 

1.1. Khiếu nại UBND xã Thạch Xuân thu hồi đất canh tác của ông để chia cho 

các hộ gia đình khác khi thực hiện Nghị định 64/CP. 

Khiếu nại của ông Hồ Sỹ Chửng đã được UBND xã xem xét giải quyết và 

Ban thanh tra xã có Báo cáo kết luận và đề nghị về việc giải quyết đơn thư của ông 

Hồ Sỹ Chửng và ban hành Quyết định 40 QĐ/UB ngày 20/9/2000 về việc chuẩn y 

báo cáo Kết luận và kiến nghị của Thanh tra xã về việc giải quyết đơn thư khiếu 

nại của ông Hồ Sỹ Chửng. 

1.2. Việc ông Dương Tuấn đập gãy cột điện, đổi cột điện của gia đình ông. 

Ngày 29/11/1998, sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Thạch Xuân đã lập văn 

bản và buộc ông Tuấn phải đền bù do làm gãy cột điện. Bước đầu ông Tuấn không 

nhất trí, UBND xã đã chỉ đạo kiên quyết nên đến ngày 16/8/2000 thì cột điện đã 

được làm lại. Như vậy, ông Tuấn làm gãy cột điện của ông Chửng thì ông Tuấn đã 

bồi thường toàn bộ hiện vật. 

1.3. Việc ông Dương Phượng cho vịt phá lúa gia đình ông Hồ Sỹ Chửng. 

Nội dung này đã được TAND huyện Thạch Hà xét sơ thẩm và TAND tỉnh Hà 

Tĩnh xét xử phúc thẩm. Như vậy, việc ông khiếu kiện đã được cơ quan bảo vệ pháp 

luật xem xét và cân nhắc trong quá trình xét xử, đã giải quyết thỏa đáng theo quy 

định pháp luật. Việc ông khiếu kiện nhiều lần là ông Dương Phượng có hành vi 

phá hoại đã đánh ông gây thương tích không được bảo vệ, ngược lại người gây hại 

được bảo vệ là không xác đáng. 
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2. Quá trình giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND huyện 

Thạch Hà. 

Sau khi UBND huyện ban hành Quyết định 16/QĐ-UB có nhiều sai trái dẫn đến 

ông Hồ Sỹ Chửng tranh chấp và xảy ra xô xát giữa 2 gia đình ông Chửng và ông Biểu. 

UBND huyện Thạch Hà đã chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với chính quyền địa 

phương kiểm tra, xem xét cụ thể: 

- Ngày 05/6/1993, Đoàn công tác của huyện đã lập biên bản yêu cầu các hộ gia đình 

không xô xát, giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất chờ ý kiến xử lý. 

- Ngày 22/7/1993, UBND huyện đã tổ chức cuộc làm việc giải quyết tranh chấp 

đất giữa hộ anh Chửng và ông Biểu do đồng chí Lê Đình Sơn – UV UBND huyện, 

Trưởng phòng NLNT làm chủ trì. Theo đó, cuộc làm việc đã thống nhất kết luận 

08 nội dung, có chữ ký của các thành phần tham gia trong đó có ông Nguyễn Văn 

Biểu và ông Hồ Sỹ Chửng, cụ thể: 

- Qua kiểm tra lại hồ sơ, thực trạng vùng đất tranh chấp thuộc lãnh thổ xã 

Thạch Xuân. 

- Hai quyết định UBND huyện ra, kiểm tra ở hồ sơ thủ tục, bước đi có nhiều 

thiếu sót, đặc biệt khi giao quyết định cho hộ không thông qua chính quyền xã. 

- Trong lúc chờ quyết định của UBND huyện về phương án xử lý tạm thời thu 

hồi hai quyết định trên. 

- Bộ phận Ruộng đất cùng Kiểm lâm cùng UBND xã kiểm tra lại hiện trường 

và phương án xử lý. 

- Trong lúc chờ giải quyết 2 bên không được tiến hành các công việc ngoài 

phạm vi lâu nay lâu nay mình làm, tuyệt đối không được đụng độ, gây gỗ, tranh 

chấp nếu bên nào vi phạm thì xử lý theo pháp luật. 

- Về quan hệ tài sản nông nghiệp, lâm nghiệm đang còn hiện trạng trên đất 

khi xử lý theo luật đất đai thì sản phẩm đó UBND xã cùng với 2 hộ xử lýhợp tình, 

hợp lý. 

- Thời gian xử lý hoàn thành các công việc trên hoàn thành trước 30/7. 

- Phương án xử lý có tình, có lý phù hợp với điều kiện cụ thể đặc biệt ưu tiên 

cho chương trình phủ xanh đất trống, đồi trọc. 

- Ngày 27/7/1993, UBND huyện đã có Thông báo số 37/TB-UB về nội dung cuộc 

họp ngày 22/7/1993 và yêu cầu các ngành chức năng, UBND xã Thạch Xuân và 02 gia 

đình ông Chửng và ông Biểu thực hiện. 

Ngày 30/7/1993, Hội đồng kiểm tra thành phần gồm cán bộ ruộng đất huyện, 

cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện, PCT UBND xã, Cán bộ ruộng đất xã Thạch Xuân và 

các ông: Lưu, Tùng, Biểu và con ông Chửng có Báo cáo kết quả kiểm tra lại thực 

địa khu vực tranh chấp đất lâm nghiệp giữa ông Biểu và ông Chửng thống nhất ai 

quản lý thực tế đến đâu thì kéo dây đo đất đến đấy (báo cáo có chữ ký của cán bộ 

ruộng đất huyện, xã, đại diện UBND xã, UBND huyện kèm theo sơ đồ vị trí thửa 

đất). Theo đó, Vùng đất của anh Chửng: 37.920m
2
; vùng đất anh Lưu: 13.187,5m

2
; 

vùng đất anh Tùng: 48.750m
2
; vùng đất ông Biểu: 33.485m

2
.  
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Ngày 15/12/1993, phòng Ruộng đất huyện tiếp tục phối hợp UBND xã Thạch 

Xuân, Xóm trưởng xóm 10 xã Thạch Xuân họp giải quyết việc tranh chấp đất đai 

của ông Hồ Sỹ Chửng và ông Nguyễn Văn Biểu có chữ ký của các thành phần 

tham gia làm việc. Theo nội dung biên bản thể hiện: "Nay hai đương sự không thảo 

thuận được với nhau, vậy tại cuộc họp này UBND xã Thạch Xuân kiến nghị với 

nhà nước cấp huyện thu hồi quyết định đã cấp sai trước đây, đã trùng lặp 02 hộ". 

- Ngày 27/12/1993, UBND huyện Thạch Hà ban hành Quyết định 167/QĐ-UB thu 

hồi Quyết định 16/QĐ-UB với nội dung: Thu hồi Quyết định giao đất trồng rừng số 

16/QĐ-UB cho ông Hồ Sỹ Chửng (Tổ trưởng); thu hồi Sổ lâm bạ của ông Nguyễn Văn 

Biểu đã cấp ngày 22/4/1993. Diện tích đất thu hồi tại Điều 1 này giao cho UBND xã 

Thạch Xuân quản lý, căn cứ tình hình thực tế khu đất, nhu cầu, khả năng của mỗi hộ, 

UBND xã thống nhất xác định rõ phạm vi ranh giới và diện tích giao đất cho ông Chửng 

và ông Biểu. 

- Ngày 29/8/1994, UBND Huyện Thạch Hà đã có Thông báo 58/TB-UB trên cơ sở 

Thông báo 37/TB-UB và Quyết định 167/QĐ-UB một lần nữa thông báo cho UBND xã 

Thạch Xuân và các hộ thi hành. Tuy nhiên, ông Hồ Sỹ Chửng vẫn không thống nhất, tiếp 

tục khiếu nại. 

- Ngày 02/9/1994, ông Tùng và ông Biểu có đơn xin cấp đất vườn đồi, UBND xã đã 

lập hồ sơ và có tờ trình đề nghị UBND huyện cấp Quyết định giao đất cho 02 hộ. Ngày 

24/9/1994, UBND huyện Thạch Hà ban hành Quyết định 02, 03 giao đất cho ông Biểu 

và ông Tùng. Riêng ông Chửng không làm đơn mà tiếp tục khiếu nại Quyết định 

167/QĐ-UB, đồng thời khởi kiện ra Tòa án yêu cầu ông Biểu, ông Tùng và ông Lưu đền 

bù thiệt hại về tài sản. 

- Ngày 12/02/1998, UBND huyện Thạch Hà có Thông báo 05/TB-UB với nội 

dung: Quyết định thu hồi số 167/QĐ-UB ngày 17/12/1993 của UBND huyện Thạch Hà 

là hoàn toàn đúng và có căn cứ pháp luật. Việc hai Quyết định giao đất số 02, 03 ngày 

24/9/1994 của UBND huyện đúng với Luật đất đai hiện hành. 

- Sau khi có Thông báo số 05, ngày 23/02/1998 UBND huyện ban hành Quyết định 

33/QĐ-UB về việc giải quyết khiếu nại của ông Hồ Sỹ Chửng với nội dung: chuẩn y các 

kết luận của cuộc họp giải quyết đơn khiếu kiện của ông Hồ Sỹ Chửng ngày 03/01/1998. 

Ông Hồ Sỹ Chửng căn cứ Thông báo 05/TB-UB ngày 12/02/1998 và Kết luận tại cuộc 

họp ngày 03/01/1998 để thực hiện. 

Khiếu nại của ông Hồ Sỹ Chửng về quyền sử dụng đất vườn đồi cùng hoa lợi trên 

đất, được UBND huyện Thạch Hà chỉ đạo giải quyết trong thời gian từ năm 1993 đến đầu 

năm 2000, nhưng ông Hồ Sỹ Chửng vẫn không đồng tình, tiếp tục khiếu nại lên tỉnh. 

UBND tỉnh đã thụ lý, giải quyết và ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng số 

1943/QĐ-UBND ngày 28/8/2001 và không công nhận đơn khiếu nại của ông Hồ Sỹ 

Chửng. Các nội dung khiếu nại khác của ông Hồ Sỹ Chửng, giao UBND huyện Thạch Hà 

chỉ đạo UBND xã Thạch Xuân và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc Thông báo 

số 158/TB-UBND ngày 08/9/1999 (UBND tỉnh chủ trì cùng với các ngành cấp tỉnh làm 

việc với ông Chửng ban hành Thông báo 158 ngày 08/9/1999).  
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- Trong khi đang khiếu nại cơ quan hành chính quyết thì ông Hồ Sỹ Chửng lại khởi 

kiện dân sự với tư cách là nguyên đơn, yêu cầu ông Biểu, Tùng, Lưu, Vân đền bù thiệt 

hại tài sản tại xứ rừng đập Tây. TAND huyện Thạch Hà thụ lý vụ án dân sự và mở phiên 

tòa công khai xử dân sự ngày 31/10/1995 có mặt của 2 bên nguyên đơn và bị đơn, án sơ 

thẩm tuyên bố đơn kiện của ông Hồ Sỹ Chửng về yêu cầu đền bù thiệt hại là không có căn 

cứ. Ngày 11/11/1995 ông Hồ Sỹ Chửng làm đơn kháng cáo án sơ thẩm yêu cầu xem xét 

lại. Theo thủ tục phúc thẩm Toà án nhân dân tỉnh có quyết định thụ lý. Ngày 29/3/1996 

TAND tỉnh xét phúc thẩm, án phúc thẩm số 05 ngày 29/3/1996 bác đơn kiện của ông Hồ 

Sỹ Chửng. Sau khi nhận được bản án ông Chửng không nhất trí, lại viết đơn gửi TA dân sự 

Toà án tối cao. Ngày 29/9/1997, TADS của Tòa án tối cao có Công văn số 938 trả lời ông 

Hồ Sỹ Chửng, nội dung công văn thống nhất bản án sơ thẩm, phúc thẩm và không có căn 

cứ chấp nhận yêu cầu của ông Hồ Sỹ Chửng như trong đơn khiếu nại và yêu cầu ông Hồ 

Sỹ Chửng chấp hành bản án phúc thẩm của tỉnh. Tuy vậy ông Chửng vẫn không nhất trí 

chấp hành án phúc thẩm của tỉnh. 

- Tháng 8/1998 ông Hồ Sỹ Chửng lại viết đơn kiện vụ án hành chính tại TAND 

huyện Thạch Hà mà bị đơn là ông Lê Văn Chất - Chủ tịch UBND huyện. TAND huyện 

Thạch Hà thụ lý vụ án hành chính tại QĐ số 02 ngày 22/8/1998. Trong quá trình điều tra, 

ngày 10/01/1999 UBND huyện Thạch Hà có tờ trình đề nghị HĐND huyện Thạch Hà 

xem xét xử lý hai quyết định cấp và thu hồi (QĐ số 16 ngày 14/5/1993, QĐ số 167 ngày 

27/12/1993) vì có nhiều sai trái. Căn cứ tờ trình của UBND huyện, ngày 27/01/1999 

HĐND huyện xem xét và ra Nghị quyết số 01 NQ/HĐ, nội dung bãi bỏ 2 quyết định nói 

trên và giao cho UBND huyện Thạch Hà và các ngành liên quan triển khai thực hiện 

Nghị quyết. Sau khi có NQ 01 của HĐND huyện, Tòa án nhân dân huyện ra Quyết định 

đình chỉ vụ án hành chính. 

III. Kết quả thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh. 

Sau khi UBND tỉnh có Quyết định giải quyết số 1943 QĐ/UB-NC ngày 28/8/2001 

về việc giải quyết khiếu nại của ông Hồ Sỹ Chửng, UBND huyện Thạch Hà đã tổ chức 

họp các ngành liên quan và UBND xã Thạch Xuân triển khai thực hiện,  kết quả cụ thể 

như sau: 

+ Về xử lý trách nhiệm cán bộ có sai phạm: phòng Địa chính và UBND huyện 

Thạch Hà đã tiến hành kiểm điểm và xử lý kỷ luật ông Nguyễn Văn Kiêm - Cán bộ 

phòng địa chính vì có vi phạm trong việc tham mưu cấp đất vườn đồi cho ông Chửng 

bằng hình thức Cảnh cáo, không bố trí làm việc tiếp, cho nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội 

theo quy định hiện hành (tại Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 05/12/2001). 

+ Về việc thanh toán lại cho ông Hồ Sỹ Chửng số tiền lệ phí địa chính đã nộp 

210.000 đồng (được tính lãi suất theo quy định hiện hành): UBND huyện đã thành lập 

Hội đồng tính toán trả tiền lệ phí cấp đất và tiền lãi cho ông Hồ Sỹ Chửng, với số tiền 

649.597 đồng; ban hành Quyết định số 327/QĐ-UB ngày 09/10/2001 phê duyệt số tiền 

trả cho ông Chửng và mời ông Hồ Sỹ Chửng lên nhận tiền nhiều lần nhưng ông Chửng 

không nhận, với lý do: ông không đồng ý với Quyết định giải quyết  số 1943 của UBND 

tỉnh, ông đang khiếu nại quyết định của UBND tỉnh. 
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+ Về việc chỉ đạo UBND xã Thạch Xuân, các cơ quan chức năng của huyện 

hướng dẫn ông Hồ Sỹ Chửng lập hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất trên diện tích vườn đồi ông đang sử dụng: UBND huyện giao UBND xã Thạch 

Xuân chịu trách nhiệm hướng dẫn ông Hồ Sỹ Chửng xây dựng hồ sơ đề nghị cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất trình UBND huyện xem xét, quyết định nhưng ông 

Chửng không chấp nhận. Lý do: ông Chửng chưa đồng ý với Quyết định giải quyết số 

1943 của UBND tỉnh. 

+ Về việc ông Hồ Sỹ Chửng là Thương binh 4/4, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó 

khăn. Đề nghị địa phương xem xét hỗ trợ về mặt kinh tế đối với gia đình ông Hồ Sỹ 

Chửng góp phần ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng dân cư và cùng xóm làng xây 

dựng quê hương. Tuy nhiên ông Hồ Sỹ Chửng không phối hợp làm hồ sơ đề nghị xem 

xét, hỗ trợ. 

+ Về nội dung khiếu nại UBND xã Thạch Xuân thu hồi đất canh tác của các ông để 

chia cho các hộ khác khi thực hiện Nghị định 64/CP đã được UBND xã Thạch Xuân ban 

hành Quyết định giải quyết lần đầu (Quyết định 40/QĐ-UB ngày 20/9/2000. Tuy nhiên, 

ông vẫn chưa nhất trí và tiếp tục khiếu nại lên UBND huyện. Đề nghị UBND huyện ra 

Quyết định giải quyết. Tuy nhiên, sau đó UBND huyện không ban hành Quyết định giải 

quyết đối với nội dung trên. 

+ Việc ông Hồ Sỹ Chửng bị trói đánh, giao UBND huyện Thạch Hà thực hiện 

nghiêm túc nội dung Thông báo 158/TB-UB ngày 8/9/1999 của UBND tỉnh. Yêu 

cầu công an huyện Thạch Hà kiểm tra, kết luận rõ, trả lời đương sự (nội dung này 

Công an huyện đã có báo cáo riêng) 

- Các nội dung UBND tỉnh chỉ đạo, UBND huyện Thạch Hà đã thực hiện đầy đủ 

nhưng ông Hồ Sỹ Chửng không đồng ý và tiếp tục khiếu kiện lên Trung ương và thường 

xuyên đến Trụ sở tiếp dân của tỉnh để khiếu kiện. 

- Ngày 02/01/2003 tại Văn phòng UBND huyện Thạch Hà, đồng chí Chủ tịch 

UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp dân đột xuất với ông Chửng. Tại buổi tiếp sau khi trao đổi 

một số nội dung, ông Chửng đề xuất hai việc: 

+ Trả tiền công cho gia đình ông bảo vệ cây bạch đàn tái sinh cho bốn người trong 6 

năm (kể từ khi gia đình ông lên vườn đồi đến khi huyện ra quyết định cấp và huỷ bỏ 

quyết định cấp đất của ông), định mức ông tính 20.000 đồng/1 ngày x 4 người/ngày x 

365 ngày công/năm x 6 năm = 175.200.000 đồng. 

+ Xã và huyện cấp đất vườn đồi cho ông liền khoảnh từ trại của ông trở ra. 

- Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về hai nội dung ông Hồ Sỹ Chửng yêu 

cầu, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Thạch Xuân tổ chức họp các hộ dân xóm 9, nơi 

ông Hồ Sỹ Chửng sinh sống từ trước tới nay và các hộ có cùng vườn rừng với ông Chửng, 

đồng thời lấy ý kiến của Đảng uỷ và UBND xã Thạch Xuân, đi đến thống nhất (Văn bản số 

370/CV-UB ngày 29/4/2003 của UBND huyện): 

+ Kiến nghị của ông Chửng được chuyển đất vườn đồi của ông về một phía: qua ý 

kiến phát biểu của các hộ dân xóm 9 cũng như ý kiến của Đảng uỷ, UBND xã Thạch 

Xuân, UBND huyện Thạch Hà không đồng tình, thống nhất vẫn giữ nguyên hiện trạng, 
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với lý do: chuyển khu vực đất đồi của ông Chửng còn liên quan đến hoa lợi, tài sản trên 

đất không những của ông Chửng mà còn của các hộ dân khác, rất phức tạp; đề nghị ông 

làm thủ tục để được cấp đất theo hiện trạng. 

+ Kiến nghị của ông Chửng yêu cầu đền bù công bảo vệ chăm sóc vườn rừng 

cho gia đình ông trong 6 năm (năm 1988 – 1993): nhân dân xóm 9 cũng như Đảng 

ủy xã Thạch Xuân cho rằng ông Chửng yêu cầu đền bù công bảo vệ chăm sóc đồi 

rừng cho gia đình ông 6 năm với lượng tiền khá lớn là không có cơ sở; nhưng xét 

thấy quá trình bản thân ông và gia đình có công chăm bón và bảo vệ cây rừng trên 

diện tích ông quản lý. Nhân dân và chính quyền địa phương đề nghị các cấp có 

thẩm quyền hỗ trợ bản thân ông và gia đình một phần kinh phí để đảm bảo đời 

sống gia đình; UBND huyện Thạch Hà nhất trí đề xuất của xóm 9 và Đảng ủy, 

UBND xã Thạch Xuân, giao trách nhiệm cho UBND xã Thạch Xuân trích một 

khoản kinh phí 10 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình ông Chửng. 

- Ngày 19/5/2003, UBND xã Thạch Xuân đã tổ chức làm việc với ông Chửng về 

giải quyết đất đai vườn đồi: vẫn giữ nguyên hiện trạng đang sử dụng của các hộ trong đó 

có ông Chửng, không xáo trộn vì ảnh hưởng đến tài sản trên đất của các hộ khác. Về kinh 

tế: UBND xã Thạch Xuân đã vận động thuyết phục ông Chửng nhận tiền hỗ trợ 

10.000.000 đồng, làm các thủ tục để giải quyết các bước tiếp theo về cấp đất và yêu cầu 

chấm dứt khiếu kiện, vì vụ việc đã được UBND tỉnh xem xét ra quyết định giải quyết 

khiếu nại cuối cùng, song ông Chửng vẫn không nhất trí. 

VI. Quá trình thu hồi, bồi thường GPMB phục vụ thi công đầu tư xây dựng 

công trình: Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 21 và Xây dựng Hồ chứa nước Khe 

Xai đối với hộ ông Hồ Sỹ Chửng. 

1. Dự án xây dựng Hồ chứa nước Khe Xai. 

Thực hiện Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 16/11/2009 của UBND tỉnh 

về việc quyết định dự án đầu tư xây dựng công trình Tiểu dự án Hồ chứa nước Khe 

Xai tại xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà do Công ty Khai thác thủy lợi Kẽ Gỗ (nay 

là Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh) làm Chủ đầu tư. Theo đó, UBND 

huyện Thạch Hà làm công tác GPMB phục vụ dự án. 

1.1.  Quy trình thực hiện công tác GPMB. 

Ngày 10/6/2010 Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB huyện (HĐBT) bắt đầu 

thực hiện kiểm kê đất đai, tài sản có trên đất thu hồi phục vụ dự án. Sau đó, HĐBT 

phối hợp với UBND xã Thạch Xuân hoàn thiện biên bản kiểm kê, xác định nguồn 

gốc đất đai. 

Ngày 25/10/2010, HĐBT huyện tiến hành áp giá bồi thường, hỗ trợ cho từng 

hộ gia đình, lập phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB cho tổ chức, cá nhân. 

Ngày 25/11/2010, HĐBT huyện bàn giao hồ sơ cho UBND xã Thạch Xuân, 

niêm yết công khai dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ dự án. 

Ngày 08/12/2010, UBND xã Thạch Xuân tổng hợp, báo cáo các ý kiến của nhân 

dân gửi đến HĐBT huyện để xem xét, rà soát lại lần cuối trước khi trình phê duyệt.  
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Ngày 17/12/2010, HĐBT huyện trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. 

UBND huyện phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ Dự án xây dựng Hồ chứa nước 

Khe Xai tại xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà tại Quyết định số 3945/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2010, với giá trị dự toán phê duyệt: 21.125.800.254 đồng. Ngày 

23/4/2011, bắt đầu tiến hành trả tiền cho các hộ dân. Sau khi trả tiền đợt 1, một số 

hộ dân tiếp tục có ý kiến về khối lượng, đơn giá tài sản, HĐBT đã phối hợp UBND 

xã Thạch Xuân rà soát, kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung cho các hộ dân. Lập dự toán 

điều chỉnh, bổ sung trình UBND huyện phê duyệt. UBND huyện đã phê duyệt bổ 

sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB tại Quyết định số 4703/QĐ-UBND ngày 

21/7/2011.  

Đến tháng 3/2014 dự án thu hồi thêm diện tích đất để làm bãi vật liệu. UBND 

huyện giao HĐBT tiếp tục thực hiện công tác GPMB. Kiểm kê, lập phương án, dự 

toán trình phê duyệt. UBND huyện phê duyệt dự toán kinh phí tại Quyết định số 

866/QĐ-UBND ngày 19/3/2014. 

Trong thời gian thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB Hội đồng bồi 

thường nhận đã được một số kiến nghị và đã trả lời, giải quyết theo thẩm quyền. 

Đến nay, HĐBT đã hoàn thành quyết toán nguồn kinh phí với Chủ đầu tư dự án. 

1.2. Việc đền bù GPMB đối với hộ ông Hồ Sỹ Chửng. 

- Hộ ông Hồ Sỹ Chửng bị thu hồi diện tích đất là: 29.597 m
2
, bao gồm: Đất 

lâm nghiệp giao ổn định (NĐ02) 28.382 m
2
, Đất lâm nghiệp khai hoang trước 

01/7/2004 270m
2
, đất NTTS 945 m

2
. Tài sản trên đất có 34 khoản mục. (Có biên 

bản kiểm kê ngày 10/6/2010 kèm theo). Giá trị bồi thường hỗ trợ: 702.982.126 

đồng (116.280.650 đồng tiền đất, 331.324.000 tiền cây cối, 56.285.476 đồng tiền 

tài sản, 199.092.000 đồng hỗ trợ các khoản). Tại Quyết định số 3945/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2010: 678.685.192 đồng; Tại Quyết định số 4703/QĐ-UBND ngày 

21/7/2011: 4.296.934 đồng; hộ ông Chửng nhận tiền 2 đợt: Đợt 1 ngày 23/4/2011 

và Đợt 2 ngày 20/10/2011. 

- Liên quan đến việc bồi thường GPMB Dự án Đập Khe Xai, Hội đồng bồi 

thường GPMB đã nhận được đơn của ông Hồ Sỹ Chửng khiếu nại việc thu hồi 

Quyết định 16 của UBND huyện và không đồng tình với giá đền bù các loại cây 

cối, tài sản vì giá quá thấp. HĐBT đã có Văn bản 234/HĐBT ngày 27/9/2011 trả 

lời công dân.   

2. Dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 21. 

2.1. Quy trình thực hiện. 

Năm 2010, UBND huyện Thạch Hà triển khai công tác GPMB để đầu tư 

Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 21, tuyến chính của Tỉnh lộ 21 đi qua địa bàn các xã: 

Nam Hương, Thạch Điền, Thạch Xuân, Bắc Sơn, Ngọc Sơn. Với giá trị bồi 

thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được UBND huyện phê duyệt tại quyết định số 

5866/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 là: 7.212.596.217 đồng, 122 hộ dân ảnh hưởng, 

trong đó hộ ông Hồ Sỹ Chửng ở Xóm 9 xã Thạch Xuân không bị thu hồi đất, chỉ 
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ảnh hưởng một số cây cối, giá trị bồi thường là: 7.750.000 đồng. Hộ gia đình đã 

nhận tiền ngày 02/8/2012. 

Trong quá trình GPMB để thi công công trình có ảnh hưởng đến diện tích và 

tài sản của một số tổ chức, cá nhân trên tuyến đoạn qua xã Thạch Điền, xã Ngọc 

Sơn và xã Thạch Xuân để làm bãi vật liệu, UBND huyện phê duyệt điều chỉnh, bổ 

sung giá trị bồi thường hỗ trợ là: 787.505.386 đồng, 19 hộ dân, 2 tổ chức. Năm 

2015, UBND huyện thi công xây dựng tuyến nhánh Thạch Xuân - Thạch Đài, với 

tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định 

số 5162/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 là: 6.949.746.435 đồng, 135 hộ ảnh hưởng. 

Đến nay, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đã quyết toán kinh phí với Chủ 

đầu tư công trình. 

2.2. Đối với hộ ông Hồ Sỹ Chửng. 

- Hộ ông Hồ Sỹ Chửng bị thu hồi 35,3 m
2
 đất lúa khai hoang, số tiền bồi 

thường, hỗ trợ là: 1.423.296 đồng. Hộ gia đình đã nhận tiền ngày 27/8/2015. 

- Khi thi công gói thầu số 04 (km 7+750) trên lô đất của ông Dương Công 

Tùng, xóm 9, xã Thạch Xuân (Đã nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng cho đơn vị 

thi công) thì ông Hồ Sỹ Chưng cùng với gia đình ra cản trở quyết liệt. Nguyên 

nhân ông Hồ Sỹ Chửng cho rằng đơn vị thi công trên đất của ông đã được UBND 

huyện cấp theo Quyết định số 16 năm 1993, mặc dù Quyết định này đã được thu 

hồi. Căn cứ vào Quyết định giải quyết Khiếu nại trước đây, UBND huyện, Hội 

đồng bồi thường GPMB và các ban, ngành chức năng đã kiên trì giải thích, vận 

động, thuyết phục nhiều lần nhưng gia đình ông Chửng vẫn cản trở thi công. 

Để đảm bảo tiến độ thi công, sau khi thống nhất với UBMTTQ, các đoàn thể, 

các ngành liên quan, UBND huyện Thạch Hà đã tổ chức bảo vệ thi công dự án 

đường Tỉnh lộ 21 đoạn đi qua xã Thạch Xuân. Việc bảo vệ thi công thực hiện theo 

đúng quy trình, quy định pháp luật. 

Việc khiếu nại đền bù GPMB dự án Tỉnh lộ 21 của ông Hồ Sỹ Chửng không 

có cơ sở vì vùng đất này đã có chủ sử dụng hợp pháp là ông Dương Công Tùng.  

Trên đây là báo cáo rà soát vụ việc của ông Hồ Sỹ Chửng, xã Thạch Xuân, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh xin báo cáo cho Tổ Kiểm tra theo Quyết định số 

906/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Tổ kiểm tra của Tổng TTCP; 

- Lưu VT, TTra. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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