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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:  478 /TB-SNN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

            Quảng Trị, ngày  25   tháng 3  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc không thụ lý giải quyết Đơn tố cáo  

 

         Ngày 17 tháng 03 năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã nhận được Đơn 

tố cáo đề ngày 17/03/2020 của bà Nguyễn Thị Gái – đại diện cho các nhóm hộ 

nhân dân thôn Khe Mương, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, với nội dung: “Tố cáo 

những sai phạm của Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Nam sông Thạch Hãn gồm: 

- Chậm trễ bàn giao diện tích rừng và đất rừng (50,8ha) làm gây thiệt hại 

và gây mất lòng tin cho nhân dân; 

- Tổ chức bán đấu giá diện tích rừng trên khi chưa thông qua ý kiến của 

nhân dân, không có sự dân chủ và công bằng; 

- Không công khai, minh bạch, trục lợi trong việc bán đấu giá rừng. 

Để làm rõ các thông tin trong Đơn tố cáo, vào lúc 15h ngày 24 tháng 3 

năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã trực tiếp làm việc, đối thoại với nhóm 

hộ có tên trong Đơn tố cáo. Tại buổi làm việc, nhóm hộ không cung cấp được 

các tài liệu chứng minh các hình vi vi phạm pháp luật được nêu ra trong Đơn tố 

cáo. (Có Biên bản buổi làm việc kèm theo). 

Căn cứ khoản 1, Điều 29, Luật Tố cáo quy định:  

“1. Người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo khi có đủ các điều 

kiện sau đây: 

a) Tố cáo được thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Luật này; 

b) Người tố cáo có đủ năng lực hành vi dân sự; trường hợp không có đủ 

năng lực hành vi dân sự thì phải có người đại diện theo quy định của pháp luật; 

c) Vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân tiếp nhận tố cáo; 

d) Nội dung tố cáo có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm 

pháp luật. 

Trường hợp tố cáo xuất phát từ vụ việc khiếu nại đã được giải quyết đúng 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật nhưng người khiếu nại 

không đồng ý mà chuyển sang tố cáo người đã giải quyết khiếu nại thì chỉ thụ lý 

tố cáo khi người tố cáo cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ để xác định 

người giải quyết khiếu nại có hành vi vi phạm pháp luật”. 

Đối chiếu với nội dung Đơn tố cáo và kết quả buổi tiếp xúc với nhóm hộ 

tố cáo, thấy rằng nội dung Đơn tố cáo không đáp ứng đủ các điều kiện quy định 

tại các Điểm c, Điểm d, Khoản 1 Điều 29, Luật tố cáo với lý do như sau: 
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1. Tên đơn vị mà bà Nguyễn Thị Gái tố cáo “Ban quản lý rừng phòng hộ 

đầu nguồn Nam sông Thạch Hãn” là không đúng. Đơn vị trực thuộc Sở Nông 

nghiệp và PTNT là: Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn. Như 

vậy, vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT 

do không có đơn vị trực thuộc có tên như trong Đơn tố cáo (Điểm c, Khoản 1, 

Điều 29). 

2. Đồng thời, theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 29 thì đây là 

trường hợp tố cáo xuất phát từ vụ việc khiếu nại đã được giải quyết đúng thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Các nội dung trong đơn tố 

cáo (gồm 03 nội dung trên) đã được UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Nông nghiệp và 

PTNT, các ngành chức năng liên quan và chính quyền địa phương tổ chức đối 

thoại, trả lời đầy đủ, rõ ràng bằng văn bản cho nhóm hộ nhân dân thôn Khe 

Mương, gồm: Công văn số 4541/UBND-NN ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Trị; Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời tại các văn bản: Công văn số 

1403/SNN-KHTC ngày 30/8/2019; Công văn số 1439/SNN-KHTC ngày 

09/9/2019; Công văn 1766/SNN-KHTC ngày 25/10/2019; Công văn 1824/SNN-

KHTC ngày 01/11/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT. Tại buổi tiếp xúc, nhóm 

hộ không cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ vì vậy không có cơ sở để 

xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật và người giải quyết khiếu nại 

có hành vi vi phạm pháp luật.  

Như vậy, qua xem xét Đơn tố cáo và kết quả buổi làm việc với các hộ dân 

ngày 24/3/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT xác định Đơn tố cáo ngày 17/3/2020 

của nhóm hộ Khe Mương chỉ đảm bảo được 02 điều kiện tại điểm a và điểm b, 

Khoản 1, Điều 29; điều kiện tại điểm c và điểm d, Khoản 1, Điều 29 không đảm 

bảo vì những lý do đã phân tích ở trên. Như vậy, căn cứ Điều 29, Luật Tố cáo 

2018 thì Đơn tố cáo đề ngày 17/03/2020 của bà Nguyễn Thị Gái – đại diện cho 

các nhóm hộ nhân dân thôn Khe Mương, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng không đủ 

các điều kiện để thụ lý. 

Căn cứ khoản 1, Điều 24, Luật Tố cáo 2018 quy định: “Trường hợp đủ 

điều kiện thụ lý thì ra quyết định thụ lý tố cáo theo quy định tại Điều 29 của 

Luật này; trường hợp không đủ điều kiện thụ lý thì không thụ lý tố cáo và thông 

báo ngay cho người tố cáo biết lý do không thụ lý tố cáo” . Vậy, Sở Nông 

nghiệp và PTNT thông báo để bà Nguyễn Thị Gái – đại diện cho các nhóm hộ 

nhân dân thôn Khe Mương biết./.  

 
Nơi nhận: 
- Bà Nguyễn Thị Gái; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Thanh tra tỉnh (B/c); 

- GĐ Sở (B/c); 

- Lưu: VT, TTra.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Phương 
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