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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

Số: 3175 /UBND-TTr 
 

V/v báo cáo kết quả giải quyết nội 

dung tại buổi tiếp công dân của 

Lãnh đạo tỉnh đối với đơn tố cáo 

của công dân xã Hòa Lạc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đức Thọ, ngày  9  tháng 12 năm 2020 

 

                 Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

  

 Thực hiện Văn bản số 422/TB-UBND ngày 24/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 11 của Bí thư Tỉnh 

ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Chủ tịch UBND huyện Đức 

Thọ tiếp và làm việc trực tiếp với một số công dân trú tại xã Hòa Lạc để làm rõ nội 

dung tố cáo, giải quyết nội dung tố cáo theo quy định của pháp luật đối với ông Lê 

Tiến Thắng Nguyên Chủ tịch UBND xã Đức Hòa (nay là xã Hòa Lạc), huyện Đức 

Thọ có hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý về đất đai: lợi dụng chức 

vụ quyền hạn hợp thực hóa lấn chiếm 497 m2 đất nhà văn hóa cho người thân, chặt 

cây nhà văn hóa thôn đưa vào làm việc riêng của gia đình, cho các hộ dân đào ao 

trong toàn xã, buông lỏng quản lý để các hộ dân xây nhà lấn chiếm trên đất nông 

nghiệp, bao che cho một số cá nhân bao đất nghĩa trang bán lấy tiền chia nhau. 

UBND huyện Đức Thọ xin báo cáo như sau: 

 1. Nội dung đã thụ lý, giải quyết: 

- Sau khi nhận đơn tố cáo, UBND huyện Đức Thọ ban hành Quyết định số 

5100/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 về việc thụ lý tố cáo và Quyết định số 5101/QĐ-

UBND ngày 21/9/2020 về việc thành lập Tổ xác minh nội dung tố cáo.  

- Sau quá trình xác minh, thu thập chứng cứ theo trình tự được quy định tại 

Luật Tố cáo năm 2018. Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Kết luận số 2728/KL-

UBND ngày 29/10/2020 việc việc kết luận các nội dung tố cáo của công dân thôn 

Đông Xá, xã Hòa Lạc đối với ông Lê Tiến Thắng - Chủ tịch UBND xã Hòa Lạc có 

5 nội dung, trong đó: 3 nội dung tố cáo sai, 2 nội dung tố cáo đúng; Kết luận đã 

yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Hòa Lạc kiểm điểm trách nhiệm, đề nghị hình thức kỷ 

luật đối với đồng chí Lê Tiến Thắng và các cá nhân có liên quan trình cơ quan có 

thẩm quyền xem xét, quyết định, đồng thời giao cho UBND xã Hòa Lạc khắc phục 

những hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

(Gửi kèm theo các quyết định) 

 2. Nội dung giải quyết sau khi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, 

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân phiên thường kỳ ngày 16/11/2020 (ông Lê 

Xuân Thuận, ông Lê Văn Quản thôn Đông Xá, xã Hòa Lạc không đồng tình kết 
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luận các nội dung tố cáo: lợi dụng chức vụ quyền hạn hợp thực hóa lấn chiếm 497 

m2 đất nhà văn hóa cho người thân, chặt cây nhà văn hóa thôn đưa vào làm việc 

riêng của gia đình, bao che cho một số cá nhân bao đất nghĩa trang bán lấy tiền 

chia nhau).  

 - Ngày 20/11/2020: Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì mời ông Lê Xuân 

Thuận, ông Lê Văn Quản thôn Đông Xá, xã Hòa Lạc đến làm việc, trao đổi việc 

thực hiện trong quá trình xác minh, kết luận; đồng thời thu thập thêm các thông tin, 

chứng cứ có liên quan đến nội dung tố cáo và kết luận nội dung tố cáo đã được giải 

quyết mà công dân chưa đồng tình. Kết thúc buổi làm việc đã đề nghị các công dân 

chuẩn bị những tài liệu liên quan và giao cho Tổ xác minh trực tiếp gặp công dân 

để tiếp nhận, thống nhất báo cáo việc thực hiện giải quyết trong thời gian tiếp theo.    

- Tổ xác minh của huyện đã trực tiếp làm việc với ông Lê Văn Quản vào 

ngày 25/11/2020 và ông Lê Xuân Thuận vào ngày 02/12/2020. Kết quả tại các 

buổi làm việc, công dân không cung cấp được hồ sơ, chứng cứ mới có liên quan 

đến kết luận nội dung tố cáo: Lợi dụng chức vụ quyền hạn hợp thực hóa lấn chiếm 

497 m2 đất nhà văn hóa cho người thân, chặt cây nhà văn hóa thôn đưa vào làm 

việc riêng của gia đình, bao che cho một số cá nhân bao đất nghĩa trang bán lấy 

tiền chia nhau.  

(gửi kèm theo các Biên bản làm việc) 

Với nội dung, tài liệu tiếp nhận tại các buổi làm việc của Chủ tịch UBND 

huyện, của Tổ xác minh với các công dân không đủ để tiếp tục xác minh hoặc thay 

đổi kết luận; do vậy UBND huyện Đức Thọ giữ nguyên nội dung giải quyết tố cáo 

tại Kết luận số 2728/KL-UBND ngày 29/10/2020.  

 Uỷ ban nhân dân huyện xin báo cáo UBND tỉnh để biết và chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- TT huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Tổ xác minh theo QĐ số 5101; 

- Lưu: VT, CQ UBKT-TT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quang Tuấn 
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