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THÔNG BÁO (Lần 2)  

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại buổi hòa giải, giải quyết  

đơn của ông Đậu Bá Đón thôn Sơn Nam, xã Kỳ Thọ  

 
 

Thực hiện Thông báo số 1168/TB-UBND  ngày 07/10/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Kỳ Anh về việc thông báo kết quả tiếp dân định kỳ ngày 05/10/2022; Ý 

kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh 

tại buổi tiếp dân ngày 20/10/2022 về giao xử lý đơn kiến nghị của ông Đậu Bá Đón, 

thôn Sơn Nam, xã Kỳ Thọ “hộ gia đình láng giềng liền kề đã sử dụng đất, xây dựng 

công trình trên đất đã trùng lên đất ở của gia đình ông”. Ngày 26/10/2022, UBND 

xã Kỳ Thọ đã tổ chức cuộc làm việc, hòa giải sự việc theo đơn kiến nghị. Về tham dự 

buổi hòa giải có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, 

Lãnh đạo UBND, các đồng chí trong Hội đồng hòa giải xã Kỳ Thọ; đồng chí bí thư, 

thôn trưởng thôn Sơn Nam, ông Đậu Bá Đón, bà Lê Thị Nguyệt, bà Nguyễn Thị Hiền 

(đại diện cho ông Duy) thôn Sơn Nam, xã Kỳ Thọ. Qua buổi làm việc các đồng chí, 

các ông bà có liên quan đã có ý kiến của mình nhằm phân tích, làm rõ nội dung liên 

quan đơn của ông Đậu Bá Đón, đặc biệt là các đồng chí tham gia buổi hoa giải dã tập 

trung phân tích, giải thích theo Phương án 01 tại buổi hòa giải lần 1, đã được ban hành 

tại Thông báo số 35/TB-UBND ngày 19/10/2022 của UBND xã về Kết luận của đồng 

chí Chủ tịch UBND xã tại buổi hòa giải, giải quyết đơn của ông Đậu Bá Đón thôn Sơn 

Nam, xã Kỳ Thọ (lần 1). Qua buổi hòa giải đồng chí Chủ tịch UBND xã căn cứ vào 

các ý kiến thảo luận tại buổi hòa giải, căn cứ vào hồ sơ cấp đất, kết quả đo đạc, xác 

minh đất của các hộ kết luận buổi hòa giải như sau: 

1. Do đất của ông Nguyễn Xuân Huy, bà Lê Thị Nguyệt nhận chuyển nhượng từ 

ông Hồ Thanh Bình, bà Phạm Thị Nga nên theo quy định của luật đất đai năm 2013 thì 

không thể thu hồi đất theo thẩm quyền (Theo Điểm d, khoản 2, điều 106 Luật Đất đai 

2013 quy định “Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận đã cấp trong trường hợp sau: Giấy 

chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không 

đúng diện tích đất,... trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện 

chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của 

pháp luật đất đai”. Nên để xử lý đất theo đơn của ông Đậu Bá Đón, UBND xã, Hội 

đồng hòa giải đất đai xã Kỳ Thọ đề nghị ông Đậu Bá Đón, ông Nguyễn Khánh Duy tự 

nguyện thỏa thuận thống nhất diện tích đất còn lại của 2 hộ. Do hình thửa tổng đất của 

2 hộ không chuông, phía Đông (phía mặt tiền) gần 29m, phía Tây (phía hậu) 19m, 

hiện phía Nam đất ông Nguyễn Khánh Duy còn vướng hành lang đường điện 35kw 

nên để đảm quyền lợi của 2 hộ và đảm bảo hành lang đường điện, hành lang đường 



giao thông nên vận động 2 hộ ông Đậu Bá Đón, ông Nguyễn Khánh Duy thống nhất 

cách giải quyết như sau:  

Cách 1: Hai hộ ông Đậu Bá Đón, ông Nguyễn Khánh Duy mỗi hộ đều có chiều 

rộng trước và sau chuông 9m, chiều dài theo hiện trạng thửa đất; còn diện tích đất thừa 

còn lại của 2 hộ đưa vào hành lang đường điện, hành lang đường giao thông. 

Cách 2: Hộ ông Đậu Bá Đón trước và sau chuông 9,5m; hộ ông Nguyễn Khánh 

Duy trước và sau chuông 8,5m, chiều dài theo hiện trạng thửa đất; còn diện tích đất 

thừa còn lại đưa vào hành lang đường điện, hành lang đường giao thông. 

- Tuy buổi hòa giải đã được các đồng chí trong Hội đồng hòa giải phân tích, giải 

thích nhưng ông Đậu Bá Đón vẫn không đồng tình với nội dụng của buổi hòa giải. 

2. Đề nghị UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã, Cấp ủy, ban cán sự thôn Sơn 

Nam tiếp tục tuyên truyền, vận động để các hộ sớm thống nhất thỏa thuận. 

Trên đây là thông báo kết luận buổi hòa giải của UBND xã về việc giải quyết 

đơn kiến nghị của ông Đậu Bá Đón thôn Sơn Nam, xã Kỳ Thọ “kiến nghị hộ gia đình 

láng giềng liền kề đã sử dụng đất, xây dựng công trình trên đất đã trùng lên đất ở của 

gia đình ông”./. 
    

Nơi nhận: 
- UBND huyện Kỳ Anh; 

- Thanh tra huyện; 

- Thường vụ Đảng ủy; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND; 

- Hội đồng hòa giải xã;  

- Như thành phần mời họp; 

- Lưu: VT-UBND. 
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