
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUYÊN HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 358 /KL-UBND Tuyên Hóa, ngày 3  tháng4 năm 2020 
 

KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO 

Đối với ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Mai Hóa 

 
Ngày 04/02/2020, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hoá đã ban hành Quyết 

định số 164/QĐ-UBND về việc thụ lý tố cáo đối với ông Nguyễn Anh Tuấn - 

Phó Chủ tịch UBND xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình và Quyết 

định số 188/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 về việc thành lập Đoàn xác minh nội 

dung tố cáo. 

Căn cứ nội dung tố cáo, văn bản giải trình của người bị tố cáo, báo cáo kết 

quả xác minh nội dung tố cáo của Đoàn xác minh nội dung tố cáo, các tài liệu, 

chứng cứ có liên quan và đối chiếu với quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND 

huyện Tuyên Hóa kết luận nội dung tố cáo như sau: 

I. KẾT QUẢ XÁC MINH NỘI DUNG TỐ CÁO 

1. Nội dung: Tố cáo ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Mai 

Hoá lợi dụng chức vụ và quyền hạn đã tự ý xác nhận vào giấy mua bán đất của 

ông Võ Văn Hanh đang mượn của gia đình ông Trần Văn Ngọc cho hộ ông 

Hoàng Thanh Sơn và bà Nguyễn Thị Tình theo giấy mua bán đất ngày 

20/3/2017. 

 Theo giải trình của ông Nguyễn Anh Tuấn (người bị tố cáo) 

Ngày 20/3/2017, ông Nguyễn Khánh Bình - Công chức Địa chính - Nông 

nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã Mai Hóa tiếp nhận hồ sơ mua bán đất giữa 

ông Võ Văn Hanh, bà Đào Thị Lý với ông Hoàng Thanh Sơn, bà Nguyễn Thị 

Tình, hồ sơ gồm: Giấy mua bán đất ngày 20/3/2017; Giấy xác nhận quyền sử 

dụng đất thổ cư và nhà ở ngày 22/6/2004 của Chủ tịch UBND xã Mai Hóa là 

ông Tô Ngọc Hồng và các Giấy xác nhận quyền sử dụng đất ngày 03/8/2008 của 

ông Trần Văn Ngọc, bà Mai Thị Hoài, ông Mai Dương Liệu. Sau khi kiểm tra  

hồ sơ và Sổ Mục kê đất đai được lập năm 2006; Bản đồ địa chính xã Mai Hóa, 

thửa đất số 57 tờ bản đồ địa chính số 10, ông Nguyễn Khánh Bình đã tham mưu 

ghi ý kiến:“UBND xã Mai Hóa xác nhận chữ ký của người bán và người mua 

tại thửa đất số 57, tờ bản đồ số 10, diện tích 132,6 m
2
 là đúng sự thật” và trực 

tiếp gặp tôi để ký xác nhận. Khi ông Nguyễn Khánh Bình mang hồ sơ lên để ký 

xác nhận, ông Bình đã báo cáo là đã kiểm tra hồ sơ đủ điều kiện để xác nhận nên 
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tôi đã ký xác nhận vào giấy mua bán đất của hai gia đình nói trên và giao cho 

ông Nguyễn Khánh Bình nhận lại toàn bộ hồ sơ. Trong quá trình xác nhận, ông 

Võ Văn Hanh, ông Hoàng Thanh Sơn và bà Nguyễn Thị Tình không trực tiếp 

gặp tôi, mà chỉ có công chức địa chính xã trình ký, bản thân tôi cũng tin tưởng 

vào công chức chuyên môn nên đã xác nhận vào giấy mua bán đất. Bản thân tôi 

không nhận bất kỳ các khoản tiền hoặc lợi dụng việc xác nhận để trục lợi trong 

quá trình mua bán đất. 

 Kết quả xác minh 

 Kết quả kiểm tra hồ sơ địa chính 

Theo Sổ Mục kê đất đai xã Mai Hóa được lập năm 2006, thì thửa đất số 57 

tờ bản đồ địa chính số 10, diện tích 161 m
2
, mục đích sử dụng đất là đất ở nông 

thôn (ONT) ghi tên người sử dụng, quản lý là hộ ông Võ Văn Hanh và chưa 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

 Kết quả xác minh 

- Về quá trình mua bán đất 

Gia đình ông Hoàng Thanh Sơn thỏa thuận mua bán đất với gia đình ông 

Võ Văn Hanh, ông Hoàng Thanh Sơn - bà Nguyễn Thị Tình đã đặt cọc trước 

cho ông Võ Văn Hanh số tiền 50.000.000 đồng. Ngày 20/3/2017, hai gia đình đã 

thực hiện việc lập Giấy mua bán đất, nội dung cụ thể như sau: 

“Hôm nay, ngày 20/3/2017, tại thôn Liên Hóa xã Mai Hóa, huyện Tuyên 

Hóa, tỉnh Quảng Bình, chúng tôi gồm có: 

Bên bán (gọi là bên A): 

Ông Võ Văn Hanh, sinh năm 1950; giấy CMND số 190551588 cấp ngày 

06/8/2009, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Bình; Hộ khẩu thường trú: thôn Liên 

Hóa, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; cùng vợ là bà Đào Thị 

Lý, sinh năm 1954; giấy CMND số 190551652, cấp ngày 07/12/2013, nơi cấp: 

Công an tỉnh Quảng Bình; Hộ khẩu thường trú: thôn Liên Hóa, xã Mai Hóa, 

huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. 

Bên mua (gọi là Bên B): ông Hoàng Thanh Sơn, sinh năm 1982, giấy 

CMND số 194223158 cấp ngày 24/8/2011, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Bình; 

Hộ khẩu thường trú: thôn Tân Hóa, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng 

Bình; cùng vợ là bà Nguyễn Thị Tình, sinh năm 1983, giấy CMND số 
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194232605, cấp ngày 09/8/2001, nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Bình; Hộ khẩu 

thường trú: thôn Tân Hóa, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. 

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán đất theo thỏa thuận sau: Bên A bán 

cho bên B thửa đất cụ thể như sau: Thửa đất số 57, tờ bản đồ số 10, địa chỉ thửa 

đất: thôn Liên Hóa, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; diện tích 

132,6 m
2
 (Một trăm ba mươi hai phẩy sáu mét vuông); giá mua bán toàn bộ diện 

tích đất nói trên được hai bên thỏa thuận là: 1.150.000.000 đ (Một tỷ một trăm 

năm mươi triệu đồng chẵn). Bên B thống nhất và thanh toán bằng tiền mặt cho 

bên A là 1.150.000.000đ (Một tỷ một trăm năm mươi triệu đồng chẵn). Bên A có 

trách nhiệm hoàn thành mọi thủ tục giấy tờ liên quan đến thửa đất nói trên cho 

bên B. Hai bên đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình và hậu quả pháp lý của 

việc ký giấy này. Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về 

việc thỏa thuận mua bán mảnh đất nói trên”. 

Sau khi bên bán (bên A) là ông Võ Văn Hanh - bà Đào Thị Lý và bên mua 

(bên B) là ông Hoàng Thanh Sơn - bà Nguyễn Thị Tình cùng ký vào Giấy mua 

bán đất, ông Võ Văn Hanh, bà Nguyễn Thị Tình đã gặp ông Hà Duy Lương - 

Trưởng thôn Liên Hóa để ký xác nhận. Sau đó, ông Võ Văn Hanh, bà Nguyễn 

Thị Tình đến tại UBND xã Mai Hóa để xác nhận. Bà Nguyễn Thị Tình đã gặp 

ông Nguyễn Khánh Bình - Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường tại phòng giao dịch một cửa của UBND xã Mai Hóa. Sau khi nhận 

hồ sơ, trên cơ sở các căn cứ gồm: Thửa đất 2 bên lập giấy mua bán là thửa số 57 

tờ bản đồ địa chính số 10, thông tin trong Sổ Mục kê đất đai xã Mai Hóa được 

lập năm 2006, ghi tên người sử dụng, quản lý là hộ ông Võ Văn Hanh; Giấy xác 

nhận quyền sử dụng đất thổ cư và nhà ở được ông Tô Ngọc Hồng - Chủ tịch 

UBND xã Mai Hóa ký ngày 22/6/2004; Giấy xác nhận của ông Trần Văn Ngọc, 

ông Mai Dương Liệu và bà Mai Thị Hoài (đều xác nhận ngày 03/8/2008); ông 

Nguyễn Khánh Bình trực tiếp tham mưu ghi ý kiến như sau: “UBND xã Mai 

Hóa xác nhận chữ ký của người bán và người mua tại thửa đất số 57, tờ bản đồ 

số 10, diện tích 132,6 m
2
 là đúng sự thật” và trực tiếp trình ông Nguyễn Anh 

Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã ký xác nhận của UBND xã Mai Hóa, gặp văn thư 

để đóng dấu và giao cho bà Nguyễn Thị Tình. Sau đó ông Hoàng Thanh Sơn, bà 

Nguyễn Thị Tình bàn giao số tiền còn lại theo thỏa thuận cho ông Võ Văn Hanh; 

khi nhận đủ tiền, ông Hanh giao cho ông Hoàng Thanh Sơn, bà Nguyễn Thị 

Tình các giấy tờ liên quan gồm: Giấy xác nhận quyền sử dụng đất thổ cư và nhà 

ở do ông Tô Ngọc Hồng - Chủ tịch UBND xã Mai Hóa (giai đoạn năm 2004) 

xác nhận ngày 22/6/2004; Giấy xác nhận của ông Trần Văn Ngọc, ông Mai 
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Dương Liệu và bà Mai Thị Hoài (các giấy xác nhận này đều ghi ngày 

03/8/2008). 

Tại thời điểm xác nhận việc mua bán đất giữa ông Võ Văn Hanh - bà Đào 

Thị Lý với ông Hoàng Thanh Sơn - bà Nguyễn Thị Tình, thửa đất số 57 tờ bản 

đồ số 10 đã được đăng ký đất đai, được ghi trong sổ mục kê nhưng chưa được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi UBND xã Mai Hóa xác nhận 

vào giấy mua bán đất nói trên, đến nay ông Võ Văn Hanh - bà Đào Thị Lý chưa 

hoàn thành các thủ tục liên quan đến thửa đất cho ông Hoàng Thanh Sơn - bà 

Nguyễn Thị Tình như đã thỏa thuận trong Giấy mua bán đất ngày 20/3/2017. 

- Xác minh liên quan đến nội dung: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch 

UBND xã Mai Hóa lợi dụng chức vụ và quyền hạn đã tự ý xác nhận vào giấy 

mua bán đất của ông Võ Văn Hanh đang mượn của gia đình ông Trần Văn Ngọc 

theo giấy mua bán đất ngày 20/3/2017. 

+ Kết quả làm việc với người tố cáo, người tố cáo không cung cấp được 

các chứng cứ về việc ông Nguyễn Anh Tuấn có hành vi trục lợi trong việc xác 

nhận vào giấy mua bán đất ngày 20/3/2017. 

+ Kết quả xác minh tại các cá nhân có liên quan đến việc mua bán đất gồm 

ông Hoàng Thanh Sơn - bà Nguyễn Thị Tình và ông Võ Văn Hanh đều xác 

nhận: Trong quá trình thực hiện và trình xác nhận Giấy mua bán đất, ông Hoàng 

Thanh Sơn, bà Nguyễn Thị Tình và ông Võ Văn Hanh đều không nhận được yêu 

cầu hay đòi hỏi chi tiền bồi dưỡng hoặc lợi ích vật chất từ ông Nguyễn Khánh 

Bình - Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường và ông 

Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Mai Hóa. 

+ Theo Quy chế làm việc của UBND xã Mai Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 và 

Quy định về phân công trách nhiệm cán bộ, công chức, không chuyên trách xã 

ban hành kèm theo Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND 

xã Mai Hóa, Phó Chủ tịch UBND xã được phân công chỉ đạo hoạt động Địa 

chính - Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, quản lý bảo vệ rừng, hoạt động của 

các doanh nghiệp, các HTX, các hoạt động Văn hóa - Xã hội, Giáo dục - Y tế, 

dân số, chính sách, Tư pháp - Hộ tịch và phụ trách hoạt động của một số ban, 

ngành thuộc UBND xã. Như vậy, hoạt động Địa chính - Xây dựng, Tài nguyên 

- Môi trường, Tư pháp - Hộ tịch thuộc lĩnh vực ông Nguyễn Anh Tuấn được 

phân công phụ trách. 
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+ Về nội dung cho rằng thửa đất số 57 tờ bản đồ số 10 là đất ông Võ Văn 

Hanh mượn đất của gia đình ông Trần Văn Ngọc: Tại buổi làm việc của Đoàn 

xác minh với ông Trần Văn Ngọc ngày 12/02/2020, ông Trần Văn Ngọc cho biết 

việc mượn đất giữa ông Võ Văn Hanh với mẹ ông Trần Văn Ngọc là bà Nguyễn 

Thị Luận chỉ thỏa thuận bằng miệng, không có giấy tờ về mượn đất. Theo Sổ 

Mục kê đất đai xã Mai Hóa được lập năm 2006, thì thửa đất số 57 tờ bản đồ địa 

chính số 10, mục đích sử dụng đất là đất ở nông thôn (ONT) ghi tên người sử 

dụng, quản lý là hộ ông Võ Văn Hanh. 

 Căn cứ pháp luật để xác định có hay không có hành vi vi phạm 

pháp luật 

- Khoản 1, Điều 168 Luật đất đai 2013 quy định thời điểm được thực hiện 

các quyền của người sử dụng đất: 

“Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, 

cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng 

nhận…”. 

- Khoản 4, Điều 25 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 

2015 của Chính phủ quy định trường hợp không được chứng thực chữ ký: 

“Giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch, trừ các trường hợp 

quy định tại điểm d khoản 4 Điều 24 của Nghị định này hoặc trường hợp pháp 

luật có quy định khác”. 

Đối chiếu với các quy định nêu trên, nhận thấy: 

- Việc mua bán đất giữa ông Võ Văn Hanh - bà Đào Thị Lý với ông Hoàng 

Thanh Sơn - bà Nguyễn Thị Tình đối với thửa đất số 57, tờ bản đồ số 10 đã  

được đăng ký đất đai, được ghi trong sổ mục kê, nhưng thửa đất này chưa được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là trái với quy định của pháp luật về thời 

điểm được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1 

Điều 168 Luật Đất đai năm 2013. 

- Việc ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Mai Hóa xác nhận 

chữ ký của người bán và người mua tại thửa đất số 57, tờ bản đồ địa chính số 10 

trong Giấy mua bán đất ngày 20/3/2017 giữa ông Võ Văn Hanh - bà Đào Thị Lý 

với ông Hoàng Thanh Sơn - bà Nguyễn Thị Tình là vi phạm quy định về các 

trường hợp không được chứng thực chữ ký quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị 

định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản 
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sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng 

thực hợp đồng, giao dịch. 

II. KẾT LUẬN 

1. Về nội dung tố cáo việc ông Nguyễn Anh Tuấn tự ý xác nhận Giấy mua 

bán đất ngày 20/3/2017. 

Ông Nguyễn Anh Tuấn ký xác nhận vào Giấy mua bán đất là trên cơ sở ý 

kiến tham mưu của công chức chuyên môn và thuộc lĩnh vực được UBND xã 

Mai Hóa phân công phụ trách, nên việc tố cáo ông Nguyễn Anh Tuấn tự ý xác 

nhận vào Giấy mua bán đất ngày 20/3/2017 là không đúng. 

Việc ông Nguyễn Anh Tuấn xác nhận chữ ký của người bán và người mua 

trong giấy mua bán đất ngày 20/3/2017 giữa ông Võ Văn Hanh - bà Đào Thị Lý 

với ông Hoàng Thanh Sơn - bà Nguyễn Thị Tình khi ông Võ Văn Hanh chưa có 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 57 tờ bản đồ số 10 là trái 

quy định về các trường hợp không được chứng thực chữ ký. 

Như vậy, nội dung tố cáo ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã 

Mai Hóa tự ý xác nhận vào Giấy mua bán đất ngày 20/3/2017, nội dung này tố 

cáo đúng một phần. Ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Nguyễn Khánh Bình phải 

chịu trách nhiệm trong việc xác nhận chữ ký của người bán và người mua trong 

giấy mua bán đất không đúng quy định của pháp luật. 

2. Về nội dung tố cáo ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Mai 

Hóa lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong việc xác nhận Giấy mua bán đất ngày 

20/3/2017 giữa ông Võ Văn Hanh - bà Đào Thị Lý với ông Hoàng Thanh Sơn - 

bà Nguyễn Thị Tình. 

Qua xác minh, người tố cáo không đưa ra được chứng cứ để xác định việc 

ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Nguyễn Khánh Bình nhận các khoản tiền hoặc lợi 

dụng việc xác nhận để trục lợi trong quá trình xác nhận giấy mua bán đất. Ông 

Hoàng Thanh Sơn, bà Nguyễn Thị Tình, ông Võ Văn Hanh đều không nhận 

được yêu cầu hoặc phải chi tiền bồi dưỡng và lợi ích vật chất từ ông Nguyễn 

Khánh Bình và ông Nguyễn Anh Tuấn. Vì vậy, không có cơ sở để cho rằng ông 

Nguyễn Anh Tuấn lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc xác nhận chữ ký của 

người bán và người mua trong Giấy mua bán đất ngày 20/3/2017; nội dung này 

tố cáo sai. 

3. Về nội dung cho rằng thửa đất số 57, tờ bản đồ số 10 là đất ông Võ Văn 

Hanh đang mượn của gia đình ông Trần Văn Ngọc. 
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Theo Sổ Mục kê đất đai xã Mai Hóa năm 2006, thửa đất số 57 tờ bản đồ địa 

chính số 10, ghi tên người sử dụng, quản lý là hộ ông Võ Văn Hanh. Theo ông 

Trần Văn Ngọc, việc mượn đất chỉ thỏa thuận bằng miệng, không có giấy tờ, 

nên không có cơ sở để chứng minh việc mượn đất. Mặt khác, bản thân ông Trần 

Văn Ngọc xác nhận mảnh vườn này có từ năm 1979 do bà Mai Thị Hoài bán lại 

cho ông Võ Văn Hanh dựng nhà ở và làm quán để hành nghề chữa bệnh theo 

giấy xác nhận ngày 03/8/2008. Do đó, không có cơ sở để cho rằng thửa đất số 

57, tờ bản đồ số 10 là đất do ông Võ Văn Hanh đang mượn đất của gia đình ông 

Trần Văn Ngọc. 

III. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

1. Giao Phòng Nội vụ huyện: 

Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện tổ chức kiểm điểm đối với ông 

Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Mai Hóa về những khuyết điểm, vi 

phạm trong việc xác nhận chữ ký của người bán và người mua trong Giấy mua 

bán đất ngày 20/3/2017 giữa ông Võ Văn Hanh - bà Đào Thị Lý và ông Hoàng 

Thanh Sơn - bà Nguyễn Thị Tình. 

2. Giao UBND xã Mai Hóa: 

- Xử lý việc mua bán đất trái pháp luật giữa ông Võ Văn Hanh - bà Đào Thị 

Lý với ông Hoàng Thanh Sơn - bà Nguyễn Thị Tình đối với thửa đất số 57, tờ 

bản đồ địa chính số 10. 

- Ban hành văn bản hủy bỏ nội dung xác nhận chữ ký của người bán và 

người mua trái quy định của UBND xã Mai Hóa trong Giấy mua bán đất ngày 

20/3/2017 giữa ông Võ Văn Hanh - bà Đào Thị Lý và ông Hoàng Thanh Sơn - 

bà Nguyễn Thị Tình. 

3. Giao UBND thị trấn Đồng Lê: 

Kiểm điểm nghiêm túc đối với ông Nguyễn Khánh Bình - Công chức Địa 

chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường thị trấn Đồng Lê (nguyên là Công chức 

Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã Mai Hóa) về những 

khuyết điểm, vi phạm trong việc tham mưu cho Phó Chủ tịch UBND xã Mai 

Hóa xác nhận vào giấy mua bán đất ngày 20/3/2017 giữa ông Võ Văn Hanh - bà 

Đào Thị Lý và ông Hoàng Thanh Sơn - bà Nguyễn Thị Tình. 
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Trên đây là Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó 

Chủ tịch UBND xã Mai Hóa, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

thực hiện nghiêm túc./. 
 

dân huyện Tuyên Hóa 

h.gpv.vn 

8+07:00 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Thường vụ Huyện ủy (báo cáo); 
- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Thanh tra huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- VPHĐND&UBND huyện; 
- Chủ tịch UBND xã Mai Hóa ; 
- Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Lê; 

- Ông Nguyễn Anh Tuấn; 
- Lưu: VT, TTra, HS. 
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