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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----***----- 

      …………..., ngày…… tháng …… năm 20… 

ĐƠN TỐ CÁO 

(Về việc Tên cá nhân/Cơ quan/Tổ chức có hành vi lấn chiếm đất công) 
 

Kính gửi: Uỷ Ban Nhân Dân Phường/Xã……………….. Quận/Huyện……………………… 

     (Hoặc Cơ quan có thẩm quyền giải quyết) 

 

Tôi tên là: ……………………………………………….. Sinh ngày: ……../ …….../ ………. 

Thẻ căn cước/CMND/số: .............................. Cấp ngày..../...../...... Cấp bởi: ………………… 

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………….. 

Tôi làm đơn này để tố cáo 

 [Ông/Bà/ Cơ quan/Tổ chức]: …………………………………………………………………. 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Nội dung vụ việc như sau: [Ví dụ như sau] 

Tôi có một mảnh đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số …………………………… 

Trước mảnh đất nhà tôi có một diện tích đất thuộc đường mòn của người dân đi và diện tích 

đất này không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Như vậy, mảnh đất đó là đất công thuộc 

quyền sở hữu của nhà nước. Tuy nhiên có một hộ dân ở gần đó tự ý chôn hai trụ bê tông trên 

mảnh đất thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Hai trụ bê tông này chôn trước mảnh đất nhà tôi 

đã chắn đường đi vào mảnh đất nhà tôi. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Vì vậy, tôi làm đơn này kính mong Quý Cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng thẩm tra, xác 

minh, giải quyết và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp 

của những người bị ảnh hưởng… 
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Tôi cam đoan về nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm theo quy định của 

pháp luật.  

Kính mong Quý Cơ quan sớm xem xét và giải quyết để bảo vệ tài sản của Nhà nước và đảm 

bảo quyền lợi của những người bị ảnh hưởng.  

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

Tài liệu kèm theo: 

- Bằng chứng về hành vi lấn chiếm đất 

- ………… 

- ………… 

Người tố cáo 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 


