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QUYẾT ĐỊNH 

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Hành (lần hai) 

 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; 

Xét đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Hành, cư ngụ tại khu phố 7, thị trấn Võ 

Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. 

I. Nội dung khiếu nại: 

Ông Phạm Văn Hành khiếu nại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 

24/5/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ 

ông Phạm Văn Hành khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trường bắn, thao 

trường huấn luyện Núi Đỏ và Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn về việc giải quyết khiếu nại của ông 

Phạm Văn Hành. Qua khiếu nại, ông Hành yêu cầu bồi thường diện tích 294.789m
2
 

đất cho ông. 

II. Kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu: 

Sau khi nhận được Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của Ủy ban 

nhân dân huyện Ninh Sơn, ông Phạm Văn Hành đã khiếu nại đến Ủy ban nhân dân 

huyện Ninh Sơn yêu cầu bồi thường diện tích 294.789m
2
 đất cho ông. Vụ việc đã 

được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn giải quyết khiếu nại lần đầu tại 

Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 07/12/2020, có nội dung: không chấp thuận bồi 

thường, hỗ trợ về đất với diện tích 294.789m
2 

cho hộ ông Phạm Văn Hành; giữ 

nguyên Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của Ủy ban nhân dân huyện 

Ninh Sơn về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Hành. 

III. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại: 

1. Về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất: 
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Ngày 22/7/2013, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn ban hành Thông báo số 

336/TB-UBND về việc thu hồi đất tổng thể để thực hiện dự án Trường bắn, thao 

trường huấn luyện Núi Đỏ.  

Ngày 24/9/2013, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với Bộ chỉ huy 

Quân sự tỉnh, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và Ủy ban nhân dân xã Mỹ 

Sơn kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của 47 hộ, trong đó xác định các thửa đất hiện 

nay ông Phạm Văn Hành đang khiếu nại yêu cầu bồi thường, gồm: 

 

STT Thửa số Hiện trạng 
Tên người sử dụng đất tại 

thời điểm kiểm tra 

01 23, 33, 34 
Đất trồng mãng cầu ta đang thu 

hoạch 
Huỳnh Văn Thân 

02 48 Trồng mì Phạm Văn Dự 

03 
70, 71, 72, 

73, 85, 87 
Đất trống Nguyễn Quân 

04 
93, 96 Đất trống 

Phạm Thị Thu Hằng 
98 Trồng mì 

05 

115, 115a Trồng Xoài ghép và mì 

Phạm Văn Thanh 106, 111 Đu đủ đang thu hoạch 

109, 110 Ao 

06 
135 Trồng mì 

Nguyễn Cường 
317 Đu đủ và Chanh đang thu hoạch 

07 319 Đất trống và 01 số cây Điều Nguyễn Mười 

Ngày 12/9/2018, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn ban hành Thông báo số 

654/TB-UBND thu hồi diện tích 85.035m
2 

đất (thuộc thửa đất số 106, 109, 110, 111, 

115, 115a) để thực hiện dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện Núi Đỏ. Ngày 

14/9/2018 và ngày 19/9/2018, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với Ủy ban 

nhân dân xã Mỹ Sơn (Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Cán bộ địa chính, Trưởng thôn 

Phú Thủy) và có sự chứng kiến của hộ ông Phạm Văn Hành đã tiến hành kiểm kê, đo 

đạc hiện trạng các thửa đất thu hồi để thực hiện dự án.  

Ngày 30/11/2018 và ngày 04/01/2019, Hội đồng tư vấn đất đai xã Mỹ Sơn họp, 

xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất như sau:  

STT Thửa Diện tích 

Loại đất 

Nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của HĐTVĐĐ xã Mỹ 

Sơn 

1 

23 

33 

34 

16.284m
2 

(CLN + 

BHK) 

 

- Do ông Nguyễn Hà tự khai phá khoảng năm 2000 

có trồng Bắp, Đậu ván nhưng không liên tục. Đến 

năm 2006, 2007 ông Hà trồng Mãng Cầu; sử dụng 

đến năm 2011 sang nhượng lại cho ông Phạm Văn 

Hành. Từ năm 2011 đến năm 2014 có dấu hiệu tác 
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động vào đất. Từ năm 2014 - 2015 đến nay, do 

không có hệ thống tưới nước nên ông Hành ngừng 

canh tác.  

- Tại thời điểm kiểm kê tháng 9/2018: thửa 23 trồng 

Mãng Cầu đã thu hoạch, thửa 33 là Ao nước, thửa 

34 là đất trống, cây bụi mọc tự nhiên, chiều cao thân 

cây khoảng 1,5-2,5m, không có dấu hiệu canh tác. 

Thực tế đất này là của ông Hành nhưng lấy tên ông 

Thân (là anh em bạn rể đứng tên trong hồ sơ; ông 

Thân sống ở Bình Thuận, chưa khi nào đến vùng 

này để canh tác lần nào). 

2 48 
28.464m

2
 

(BHK) 

- Do ông Nguyễn Hà (sinh năm 1947) tự khai phá 

khoảng năm 1993, có trồng thuốc lá và một số cây 

hoa màu như Bắp, Đậu; sử dụng đến năm 2011 thì 

sang nhượng lại cho ông Phạm Văn Hành. Năm 

2011 đến 2013 ông Hành trồng mì; năm 2014 cho 

đến nay do không có hệ thống tưới nước nên ông 

Hành ngừng canh tác.  

- Tại thời điểm kiểm kê tháng 9/2018 đất trống có 

một số cây lùm bụi mọc tự nhiên, có một phần thửa 

đất có dấu hiệu canh tác. Thực chất đất này do ông 

Hành canh tác, lấy tên ông Dự là con ruột đứng tên 

trong hồ sơ, ông Dự sống ở Bình Thuận, chưa lần 

nào đến đây canh tác. 

3 

70, 71, 

72 

73 

85 

87 

42.489m
2 

(BHK+RSX) 

 

- Do ông Lê Văn Phương (sinh năm 1970) bao 

chiếm khoảng năm 2007, 2008 không canh tác; đến 

năm 2011 thì sang nhượng lại cho ông Phạm Văn 

Hành. Năm 2011 đến năm 2013 ông Hành trồng mì. 

Từ năm 2014 đến nay do không có hệ thống tưới 

nước nên ông Hành ngừng canh tác. 

- Tại thời điểm kiểm kê tháng 9/2018: đất trống, cây 

bụi mọc tự nhiên, chiều cao thân cây 1-1,5m, không 

có dấu hiệu tác động vào đất để canh tác. Thực tế đất 

này là của ông Hành, ông Hành lấy tên ông Quân là 

cha vợ của mình đứng tên trong hồ sơ; ông Quân 

sống ở Bình Thuận chưa khi nào đến vùng này để 

sản xuất. 

4 

90, 94, 

95, 

129 

28.546m
2 

(BHK+RSX) 

- Khu vực đất này do ông Lê Văn Minh (sinh năm 

1951) tự bao chiếm khoảng năm 2006, không canh 

tác; đến năm 2011 thì sang nhượng lại cho ông 

Phạm Văn Hành bằng giấy viết tay; năm 2011 ông 

Hành bắt đầu san ủi. Tháng 6/2013,  ông Hành trồng 

Mỳ, Keo lá tràm. Từ năm 2014 đến nay, ông Hành 

ngừng canh tác. Theo kết quả kiểm kê tháng 9/2013: 

Thửa 90 có Keo Lá tràm; Thửa 94 tại thời điểm 
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kiểm kê tháng 9/2013 trên đất trồng Mỳ; Thửa 95 tại 

thời điểm kiểm kê tháng 9/2013 Keo mới trồng; 

Thửa 129 là đất trống. 

- Hiện trạng tại thời điểm kiểm kê tháng 9/2018, đất 

trống cây lùm bụi mọc tự nhiên, chiều cao thân cây 

khoảng từ 1-1,5m, không có dấu hiệu tác đông vào 

đất để canh tác. Thực tế đất này là đất của ông Phạm 

Văn Hành. Ông Hành lấy tên ông Phạm Quang Vinh 

là con ruột ông Phạm Văn Hành đứng tên trong hồ 

sơ, ông Vinh sống ở Bình Thuận chưa khi nào đến 

vùng đất này để canh tác lần nào.  

5 

93, 96, 

98, 105, 

108 

26.181m2 

(RSX) 

- Đất do ông Lê Văn Phương (sinh năm 1970) tự bao 

chiếm năm 2007, 2008, không canh tác. Năm 2011 

sang nhượng lại cho ông Phạm Văn Hành trồng mì 

cho đến năm 2013 nhưng không liên tục. Từ năm 

2014 đến nay do không có hệ thống tưới nước nên 

ông Hành ngừng canh tác. 

- Tại thời điểm kiểm kê tháng 9/2018: thửa đất số 93 

có một số cây keo trồng rãi rác; thửa số 96, 98, 105, 

108 có cây bụi mọc tự nhiên, chiều cao thân cây 

khoảng 1,5-2,5m, không có dấu hiệu canh tác. Thực 

chất đất này do ông Hành nhờ bà Hằng đứng tên 

trong hồ sơ, bà Hằng chưa lần nào đến đây canh tác. 

6 103 
29.659m

2 

(RSX) 

- Đất do ông Lê Văn Phương bao chiếm năm 1994 

để chăn thả gia súc, không canh tác. Năm 2010 có 

canh tác khoảng 3.000m
2
 và sử dụng đến năm 2012 

chuyển nhượng lại cho ông Phạm Văn Hành, sau đó 

ông Hành mở rộng diện tích; đến tháng 01/2014 có 

dấu hiệu tác động vào đất để canh tác, do không có 

hệ thống tưới nước nên ông Hành ngừng sản xuất từ 

năm 2014 cho đến nay. 

7 

106, 

109, 

110, 

111, 

115, 

115a, 

124a 

84.865m
2 

(RSX) 

- Do ông Mang Dạc (sinh năm 19490 và bà Mang 

Thị Huỳnh tự khai hoang khoảng năm 1992, 1993 

để trồng Điều, Bắp, Đậu Ván, sử dụng đến năm 

2011 sang nhượng lại cho ông Phạm Văn Hành 

trồng mì; đến khoảng năm 2012, 2013 ông Hành 

trồng Đu đủ, Chanh, Xoài (tại thời điểm kiểm kê 

tháng 9/2013 thửa 106 và 111 đu đủ đang thu hoạch; 

thửa 109, 110 là ao nước; thửa 115, 115a trồng xoài 

ghép và mì). 

- Hiện trạng tại thời điểm kiểm kê tháng 9/2018: 

thửa số 106 đất trống cây lùm bụi mọc tự nhiên, 

chiều cao thân cây khoảng từ 1-1,5m, không có dấu 

hiệu tác động vào đất để canh tác; Thửa số 109 và 

110 là ao nước; thửa số 111 trồng keo lá tràm 
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khoảng 3 năm tuổi và có 01 nền nhà canh rẫy; thửa 

số 115, 115a trồng Xoài, Mãng Cầu, Điều khoảng 6-

7 năm tuổi. Thửa số 124a do ông Phạm Văn Hành 

và ông Nguyễn Đình Tấn san ủi khai phá vào năm 

2013 có tổng diện tích là 19.392m
2
, sau đó chia 

nhau. Ông Hành có diện tích là 9.694m
2
; ông Tấn có 

diện tích là 9.698m
2
. Sau khi san ủi ông Hành có 

trồng Xoài, Điều, Mãng cầu cho đến năm 2014, từ 

năm 2014 đến nay ông Hành ngừng canh tác. Tại 

thời điểm kiểm kê tháng 9/2018 là đất trống, không 

canh tác. 

8 
319 

320 

29.256m
2 

(BHK+RSX) 

- Do ông Lê Văn Minh (sinh năm 1951) tự bao 

chiếm khoảng năm 2006, 2007 không canh tác, đến 

năm 2011 sang nhượng lại cho ông Phạm Văn Hành 

bằng giấy viết tay. Từ năm 2011 đến năm 2013 ông 

Hành trồng mì; từ năm 2014 đến nay, ông Hành 

ngừng canh tác (tại thời điểm kiểm kê tháng 9/2013 

trên đất có một số cây điều). 

- Hiện trạng tại thời điểm kiểm kê tháng 9/2018: 

thửa 319 có cây lùm bụi mọc tự nhiên, chiều cao 

thân cây khoảng từ 1,5-2,5; thửa 320 đất trống, 

không có dấu hiệu canh tác. Đất này thực tế là đất 

của ông Phạm Văn Hành. Ông Hành lấy tên ông 

Mười là Cậu vợ của ông Hành đứng tên trong hồ sơ, 

ông Mười sinh sống ở Bình Thuận chưa khi nào đến 

khu vực này để canh tác lần nào. 

9 

100, 

135, 

317 

19.560m
2 

(RSX) 

- Do ông Mang Cưa sinh năm 1950, tự khai hoang 

khoảng năm 1989 trồng bắp, Đậu ván nhưng không 

liên tục cho đến năm 2011 thì sang nhượng lại cho 

ông Phạm Văn Hành bằng giấy viết tay. Từ năm 

2011 đến năm 2013 ông Hành trồng Mỳ, từ năm 

2014 đến nay ông Hành ngừng canh tác. Hiện trạng 

tại thời điểm kiểm kê tháng 9/2013, thửa 100, 135 

tại thời điểm kiểm kê trên đất có trồng mì.  

- Tại thời điểm kiểm kê tháng 9 năm 2018, thửa số 

100, 135 là đất trống cây lùm bụi mọc tự nhiên, 

chiều cao thân cây khoảng từ 1,5-2,5m, không có 

dấu hiệu tác động vào đất để canh tác. Thực chất 

diện tích đất này là của ông Hành, ông Hành nhờ 

ông Nguyễn Cường là em vợ của ông Hành đứng 

tên trong hồ sơ. Ông Cường sinh sống ở Bình Thuận 

chưa khi nào đến khu vực đất này để canh tác lần 

nào. Đối với thửa số 317: khu vực này gia đình bà 

Mang Thị Huệ khai phá khoảng năm 1993, sử dụng 

trồng Bắp, Đậu ván nhưng không liên tục cho đến 
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năm 2007; năm 2008 đến năm 2010 bà Huệ ngừng 

canh tác; năm 2011 ông Phạm Văn Hành vào lấn, 

chiếm và trồng cây Mãng Cầu trên đất của bà Huệ 

(tại thời điểm kiểm kê tháng 9/2013 trên đất có trồng 

đu đủ và chanh đang thu hoạch).  

- Hiện trạng tháng 9/2018: thửa số 317 trồng cây 

Mãng cầu ta đã thu hoạch nằm xen lẫn với cây bụi, 

chiều cao thân cây bụi khoảng 1,5-2,5m. Trên đất có 

hai ngôi mộ của cha mẹ bà Huệ. Thực chất đất này 

ông Hành sử dụng, ông Hành nhờ ông Nguyễn 

Cường đứng tên trong hồ sơ. 

2. Việc thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ: 

Ngày 24/5/2019, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn ban hành Quyết định số 

1145/QĐ-UBND thu hồi 30 thửa với tổng diện tích 294.789m
2 

đất để thực hiện dự án 

Trường bắn, thao trường huấn luyện Núi Đỏ, gồm: thửa 23, diện tích 11.401m
2
 đất 

trồng cây lâu năm; thửa 33, diện tích 450m
2
 đất trồng cây hàng năm; thửa 34, diện 

tích 4.433m
2
 đất trồng cây hàng năm; thửa 48, diện tích 28.464m

2
 đất trồng cây hàng 

năm; thửa 70, diện tích 2.756m
2
 đất trồng cây hàng năm; thửa 71, diện tích 6.851m

2
 

đất trồng cây hàng năm; thửa 72, diện tích 3.764m
2
 đất rừng sản xuất + trồng cây 

hàng năm; thửa 73, diện tích 1.528m
2
 đất trồng cây hàng năm; thửa 85, diện tích 

20.489m
2
 đất rừng sản xuất + trồng cây hàng năm; thửa 87, diện tích 7.101m

2
 đất 

rừng sản xuất; thửa 90,diện tích 3.325m
2
 đất trồng cây hàng năm; thửa 93, diện tích 

10.235m
2
 đất rừng sản xuất; thửa 94, diện tích 9.745m

2
 đất rừng sản xuất + trồng cây 

hàng năm; thửa 95, diện tích 10.560m
2
 đất rừng sản xuất + trồng cây hàng năm; thửa 

96, diện tích 3.417m
2
 đất Rừng sản xuất; thửa 98, diện tích 2.068m

2
 đất rừng sản 

xuất; thửa 100, diện tích 7.289m
2
 đất rừng sản xuất; thửa 103, diện tích 29.659m

2
 đất 

rừng sản xuất; thửa 106, diện tích 1.801m
2
 đất rừng sản xuất; thửa 109, diện tích 

815m
2
 đất rừng sản xuất; thửa 110, diện tích 324m

2
 đất rừng sản xuất; thửa 111, diện 

tích 4.482m
2
 đất rừng sản xuất; thửa 115, diện tích 46.167m

2
 đất rừng sản xuất; thửa 

115a, diện tích 21.582m
2
 đất rừng sản xuất; thửa 124a, diện tích 9.694m

2
 đất rừng sản 

xuất; thửa 129, diện tích 4.916m
2
 đất trồng cây hàng năm; thửa 135, diện tích 

2.008m
2
 đất rừng sản xuất; thửa 317, diện tích 10.209m

2
 đất rừng sản xuất; thửa 319, 

diện tích 13.135m
2
 đất rừng sản xuất; thửa 320, diện tích 16.121m

2
 rừng sản xuất + 

Trồng cây hàng năm. 

Tại quyết định thu hồi đất trên, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp 

với Ủy ban nhân dân xã Mỹ Sơn, Phòng Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào hồ sơ 

đất đai, hiện trạng sử dụng đất (nguồn gốc, thời điểm, hiện trạng sử dụng đất đã được 

xác nhận) lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét bồi thường, hỗ trợ theo quy 

định.  

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Sơn tại Tờ trình 

số 123/TTr-TNMT ngày 24/5/2019, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn ban hành 

Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc 

cho hộ ông Phạm Văn Hành với tổng số tiền là 213.531.789 đồng (trong đó: bồi 
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thường nhà cửa, vật kiến trúc với số tiền là 33.394.789 đồng; bồi thường hoa màu, 

cây trồng trên đất với số tiền là 180.137.000 đồng); không bồi thường diện tích 

294.789m
2 
đất đã thu hồi. 

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 167-

TB/TU ngày 27/5/2021 về hỗ trợ cho các hộ có đất thu hồi để thực hiện dự án Trường 

bắn, thao trường huấn luyện Núi Đỏ và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công 

văn số 2642/UBND-TCDNC ngày 31/5/2021, Công văn số 3140/UBND-TCDNC 

ngày 28/6/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Sơn đã ban hành Quyết định số 

1521/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 hỗ trợ diện tích 294.789m
2 

cho hộ ông Phạm Văn 

Hành với số tiền là 3.480.806.000 đồng (mức hỗ trợ 01 lần giá đất do Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành đối với loại đất thu hồi). 

IV. Kết quả đối thoại: 

Ngày 30/12/2021, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đối thoại với ông 

Phạm Văn Hành; thông báo kết quả thẩm tra xác minh và hướng giải quyết khiếu nại 

của ông ông Phạm Văn Hành nhưng ông Hành không đồng ý. 

V. Kết luận: 

- Diện tích 294.789m
2
 ông Phạm Văn Hành khiếu nại yêu cầu bồi thường có 

nguồn gốc do ông Phạm Văn Hành lấn, chiếm và nhận chuyển nhượng (bằng giấy viết 

tay, không có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã) của những người bao chiếm đất (ông 

Nguyễn Hà, ông Lê Văn Phương, ông Lê Văn Minh, ông Mang Dạc, ông Mang Cưa). 

Ông Phạm Văn Hành không có giấy tờ về đất theo quy định tại khoản 1 Điều 100 

Luật Đất đai năm 2013; không có hộ khẩu thường trú tại địa phương và sử dụng đất 

không ổn định nên không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo 

quy định tại khoản 1 Điều 101 Luật Đất đai năm 2013. Vì vậy, ông Phạm Văn Hành 

không đủ điều kiện bồi thường về đất theo quy định tại khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 

năm 2013 “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền 

thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền 

sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) 

hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được 

cấp…”. 

- Việc Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn căn cứ chủ trương của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 167-TB/TU ngày 27/5/2021, chỉ đạo của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh tại Công văn số 2642/UBND-TCDNC ngày 31/5/2021, Công văn số 

3140/UBND-TCDNC ngày 28/6/2021 để ban hành Quyết định số 1521/QĐ-UBND 

ngày 27/7/2021 hỗ trợ diện tích 294.789m
2 

cho hộ ông Phạm Văn Hành với số tiền là 

3.480.806.000 đồng là phù hợp với tình hình thực tế địa phương và đúng chủ trương 

chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Từ những nhận định và căn cứ trên,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 2925/QĐ -UBND 

ngày 07/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn về việc giải quyết 

khiếu nại lần đầu của ông Phạm Văn Hành. 

Điều 2. Nếu không đồng ý với Quyết định này, ông Phạm Văn Hành có quyền 

khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính 

năm 2015. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám 

đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Sơn, ông 

Phạm Văn Hành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ;                     

- Thanh tra Chính phủ;                      (báo cáo) 
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và PCT Lê Huyền; 

- Ban Tiếp công dân Trung ương; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;  

- Bộ CHQS tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, TCDNC. NTTT 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 
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