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                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:              /UBND-TD                Thanh Hóa, ngày        tháng       năm 2020 

V/v trả lời bà  

Trần Thị Quế. 
  

                     

                                Kính gửi: Bà Trần Thị Quế, thôn Thành Tiến,  

                                                xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa. 

                                                  

 Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Trần Thị Quế ở thôn 

Thành Tiến, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa đề nghị giải quyết việc UBND 

xã Thiệu Thành lấy một phần thửa đất của gia đình bà giao cho người khác; 

đề nghị cung cấp hồ sơ giao đất nông nghiệp thời kỳ năm 1993 và năm 2008, 

hồ sơ địa chính, hồ sơ liên quan đến việc giao đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quốc Bùi. 

 Sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu có liên quan, UBND tỉnh trả lời bà Trần 

Thị Quế như sau: 

Nội dung đơn của bà Trần Thị Quế đã được UBND huyện Thiệu Hóa 

xem xét, giải quyết và đã có Công văn số 730/UBND-T.Tra ngày 24/4/2020 

trả lời kiến nghị của bà Trần Thị Quế, trong đó có nội dung: Gia đình bà Quế 

đang sử dụng thửa đất có nguồn gốc do ông Nguyễn Quốc Tằng, bà Nguyễn 

Thị Sâm (là bố mẹ chồng bà Quế) để lại. Thời kỳ 1985 - 1986, UBND xã 

Thiệu Thành đã chuyển đổi đất % vườn của hộ ông Tằng ra đất % ngoài đồng, 

diện tích đất % vườn trên đã giao cho ông Nguyễn Quốc Bùi sử dụng làm nhà 

ở. Quá trình sử dụng đất, hộ ông Tằng không có ý kiến thắc mắc. Việc bà Quế 

đề nghị trả lại diện tích đất mà UBND xã Thiệu Thành đã chuyển đổi khi thực 

hiện chính sách đất đai, là không có căn cứ để xem xét. 

Không đồng ý với kết quả giải quyết của UBND huyện Thiệu Hóa, bà 

Trần Thị Quế có đơn gửi UBND tỉnh. Ngày 26/5/2020, UBND tỉnh đã có 

Công văn số 6643/UBND-TD giao Thanh tra tỉnh rà soát vụ việc. 

Ngày 17/6/2020, Thanh tra tỉnh đã có Văn bản số 728/BC-TTTH báo 

cáo Chủ tịch UBND tỉnh: Nội dung đề nghị của bà Trần Thị Quế đã được Chủ 

tịch UBND huyện Thiệu Hóa xác minh và trả lời theo quy định. Đồng thời, 

trên cơ sở kết quả rà soát của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh đã có Công văn số 

8554/UBND-TD ngày 30/6/2020 chỉ đạo UBND huyện Thiệu Hóa thực hiện 

kiến nghị của Thanh tra tỉnh. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Thiệu Hóa đã có 

Công văn số 1240/UBND-T.Tra ngày 13/7/2020 trả lời bà Trần Thị Quế, 

trong đó có nội dung: UBND huyện Thiệu Hóa đã tổ chức làm việc, đối thoại 

trực tiếp với bà Trần Thị Quế. Tại buổi đối thoại, bà Trần Thị Quế không có 

nội dung đề nghị gì khác và cũng không cung cấp thêm được tài liệu, chứng 

cứ gì khác liên quan đến nội dung bà Quế đang đề nghị. 
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Như vậy, nội dung đề nghị của bà Trần Thị Quế đã được Chủ tịch 

UBND huyện Thiệu Hóa xác minh, trả lời theo quy định và đã được Thanh tra 

tỉnh rà soát vụ việc. UBND tỉnh trả lời để bà Trần Thị Quế biết và chấp hành 

theo quy định của pháp luật./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh;  

- Thanh tra tỉnh; 

- UBND huyện Thiệu Hóa; 

- Lưu: VT, TD (T10-20).                                                             

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

Trần Huy Chân 
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