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Kính gửi: Ban quản lý dự án các tỉnh: An Giang, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến 
Tre, Cao Bằng, Đắk Lắk, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Khánh Hòa, 
Kiên Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Long An, Nam Định, Nghệ An, 
Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Sơn La, Tây Ninh, 
Thái Bình, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, TP Cần Thơ, 
Trà Vinh, Vĩnh Long, Yên Bái. 

Căn cứ vào Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở 

dữ liệu đất đai" (Dự án VILG) được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết 

định số 1141/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 05 năm 2020 và dự án cần tuân thủ theo các 

giao ước pháp lý với Nhà tài trợ (Ngân hàng thế giới) về giải quyết tranh chấp khiếu nại, 

tuy nhiên đến nay cơ chế giải quyết khiếu nại của dự án vẫn chưa được thực hiện ở cấp 

tỉnh. Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) VILG cấp Trung ương đề nghị Ban Quản lý dự án 

VILG các tỉnh thực hiện ngay việc thực hiện công bố cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu 

nại của dự án theo các nội dung sau: 

1. Xây dựng 01 Module cung cấp thông tin của Dự án, tích hợp với website của Sở 
Tài nguyên và Môi trường trong đó có đăng tải đầy đủ các loại thông tin như: thông tin 
chung của Dự án, thông tin tiếp nhận về các khiếu nại, tranh chấp của các tổ chức, cá 
nhân; thông tin về đấu thầu mua sắm; tiến độ thực hiện Dự án cấp địa phương… (Ban 
QLDA VILG cấp Trung ương đã phối hợp với Ban QLDA VILG tỉnh Sơn La, tỉnh Trà 
Vinh đã tiến hành thực hiện việc xây dựng 01 module trên nền website Sở TNMT của 
tỉnh và không mất kinh phí. Đề nghị Ban QLDA VILG các tỉnh tham khảo, nghiên cứu 
để tự triển khai và thực hiện). 

2. Ban QLDA VILG các tỉnh có trách nhiệm công bố chi tiết nội dung cơ chế giải 
quyết tranh chấp khiếu nại lên Module cung cấp thông tin của Dự án trên (Cơ chế giải 
quyết tranh chấp khiếu lại đã được Ngân hàng thế giới thông qua và gửi đính kèm theo 
Công văn này). 

Ban QLDA VILG cấp Trung ương thông báo đến Ban QLDA VILG các tỉnh, thành 
phố để khẩn trương triển khai thực hiện. Đề nghị trong quá trình thực hiện nếu có vướng 
mắc liên hệ: ông Phí Tuấn Anh- Ủy viên ban QLDA cấp Trung ương, số điện thoại 
0984.142.433 để được hỗ trợ./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Chu An Trường (để b/c); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường  

   các tỉnh (để phối hợp); 

- Lưu: VT, BQLDAVILG. 
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PHỤ LỤC:  

CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI. 

(Kèm theo Công văn số       /BQLDAVILG- KT ngày     tháng 01 năm 2021) 

Cơ chế giải quyết khiếu nại được thiết lập nhằm đảm bảo rằng tất cả các thắc 

mắc khiếu nại của người dân về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến thông tin đất đai 

của hộ gia đình, cá nhân đều được tiếp nhận và giải quyết một cách kịp thời và thỏa 

đáng. Người dân có thể gửi bất kì câu hỏi nào đến các cơ quan chức năng để được 

giải đáp. Ngoài ra, họ không phải trả bất kì loại phí nào liên quan đến thủ tục giải 

quyết khiếu nại, kể cả việc đưa các khiếu nại đó lên Tòa án. Chi phí này (nếu có) sẽ 

do dự án chi trả. 

Người khiếu nại thực hiện khiếu nại bằng đơn hoặc khiếu nại trực tiếp. Trường 

hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, 

tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài 

liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn 

khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp khiếu nại trực 

tiếp thì người tiếp nhận sẽ hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người 

tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc 

điểm chỉ xác nhận vào văn bản.  

Cơ chế giải quyết khiếu nại được thiết lập theo Luật Khiếu nại số 02/11/QH13 

và các quy định về khiếu nại tại Nghị định 75/2012/ND-CP ngày 20/11/2012 và các 

yêu cầu của Ngân hàng Thế giới.  

A. Các cấp độ giải quyết khiếu nại như sau:  

1. Cấp UBND phường/xã (Điều 28 và Điều 32 Luật khiếu nại 2011). 

Người khiếu nại có thể gửi đơn khiếu nại hoặc trình bày miệng khiếu nại của 

mình với cán bộ ở bộ phận một cửa của UBND phường/xã. Thành viên bộ phận một 

cửa của UBND phường/xã có trách nhiệm trình lên lãnh đạo phường/xã các khiếu 

nại này để được giải quyết. Chủ tịch UBND phường/xã sẽ tổ chức gặp gỡ riêng người 

khiếu nại để giải quyết. Thời gian để giải quyết khiếu nại là trong vòng 15 ngày kể 

từ ngày nhận đơn khiếu nại.  

2. Cấp UBND quận/huyện (Điều 28 và Điều 32 Luật khiếu nại 2011). 

Nếu sau 15 ngày kể  từ ngày tiếp nhận khiếu nại người khiếu nại không nhận 

được trả lời của UBND phường/xã, hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết 



định giải quyết khiếu nại của họ, người khiếu nại có quyền gửi đơn đến UBND quận. 

UBND quận sẽ có 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại để giải quyết vụ việc.  

3. Cấp UBND tỉnh. 

 Nếu sau 30 ngày kể  từ ngày khiếu nại được tiếp nhận mà người khiếu nại 

không nhận được trả lời của UBND cấp quận/huyện, hoặc người khiếu nại không 

đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của họ, người khiếu nại có quyền khiếu 

nại đến UBND tỉnh, đơn khiếu nại được gửi kèm các quyết định giải quyết khiếu nại 

tại cấp quận/huyện để được xem xét giải quyết. UBND tỉnh sẽ có 45 ngày để giải 

quyết khiếu nại. UBND tỉnh chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ của tất cả các khiếu nại 

mà UBND tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết.  

4. Cấp tòa án 

 Nếu sau 45 ngày kể từ ngày khiếu nại được tiếp nhận mà người khiếu nại 

không nhận được trả lời của UBND huyện/tỉnh, hoặc người khiếu nại không đồng ý 

với quyết định giải quyết khiếu nại của họ, thì người khiếu nại có quyền khiếu kiện 

ra tòa án cấp huyện/tỉnh để được xem xét giải quyết. Quyết định của tòa án sẽ là 

quyết định cuối cùng. 

 Quyết định giải quyết khiếu nại phải được gửi đến người khiếu nại và các 

bên liên quan và phải được niêm yết công khai tại trụ sở UBND các cấp, nơi khiếu 

nại được giải quyết. Sau 03 ngày đối với quyết định giải quyết khại nại tại cấp 

phường, sau 7 ngày đối với quyết định giải quyết khiếu nại tại cấp quận/huyện/tỉnh. 

 


