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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Vũ (lần hai)  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và 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 xử lý vi phạm hành chính năm 2012; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và 

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

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 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 91/2019/NĐ- CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 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; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Xét đơn khiếu nại ghi ngày 30/5/2022 của ông Nguyễn Văn Vũ, địa chỉ: thôn 

Lạc Sơn 1, xã Cà Ná, huyện Thuận  Nam, tỉnh Ninh Thuận; 

Theo Báo cáo thẩm tra, xác minh số 180/BC-TTT ngày 04/8/2022 của Thanh 

tra tỉnh, có nội dung như sau:  

I. Nội dung khiếu nại: 

Ông Nguyễn Văn Vũ khiếu nại Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam về việc giải quyết khiếu nại của ông 

Nguyễn Văn Vũ (lần đầu). Qua đó, ông Vũ yêu cầu thu hồi, hủy bỏ Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính số 3437/QĐ-XPVPHC ngày 30/9/2021 của Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện Thuận Nam và Quyết định giải quyết khiếu nại số 916/QĐ-

UBND ngày 05/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam.      
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II. Kết quả giải quyết của người đã giải quyết khiếu nại lần đầu: 

1. Việc lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Vũ 

chiếm đất với diện tích 179,2 m
2
: 

Ngày 25/5/2021, Ủy ban nhân dân xã Cà Ná phát hiện ông Nguyễn Văn Vũ 

tiếp tục có hành vi xây dựng công trình trái phép tại lô số 99 Khu quy hoạch dân cư 

Cảng cá Cà Ná (171 lô) thuộc thôn Lạc Sơn 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam; hiện 

trạng có một chân kiềng bằng đá chẻ cao 05 lớp (ngang 7 m, dài 14 m)…Ủy ban 

nhân dân xã Cà Ná đã đề nghị ông Vũ ngừng ngay việc xây dựng, khôi phục lại 

hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Đến ngày 18/6/2021, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với Thanh tra huyện, Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng huyện, Ủy ban nhân dân xã Cà Ná làm việc liên quan đến hành vi vi 

phạm của ông Vũ, qua đó xác định hành vi vi phạm của ông Vũ là chiếm đất theo 

quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 

của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

Ngày 06/9/2021, Ủy ban nhân dân xã Cà Ná tiếp tục kiểm tra hiện trạng, tại 

thời điểm kiểm tra ông Vũ đã xây dựng tường thành bằng gạch (rộng 12,8 m, dài 14 

m, cao 01 m), trồng 06 cây xoan (neem) trên vị trí thửa đất số 99 Khu quy hoạch 

dân cư Cảng cá Cà Ná (171 lô), tổng diện tích đất bao chiếm là 179,2 m
2
 (kích 

thước 12,8 m x 14 m). Ủy ban nhân dân xã Cà Ná đã đề nghị ông Vũ tháo dỡ công 

trình vi phạm, di dời số lượng cây xoan, trả lại hiện trạng đất cho Nhà nước, trường 

hợp không chấp hành thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Do ông Nguyễn Văn Vũ tiếp tục có hành vi xây dựng công trình trái phép tại 

vị trí thửa đất số 99  Khu quy hoạch dân cư Cảng cá Cà Ná (171 lô) nên Ủy ban 

nhân dân xã Cà Ná đã lập Biên bản vi phạm hành chính số 12/BB-VPHC ngày 

10/9/2021 về việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn 

Văn Vũ, nội dung: Hành vi vi phạm là chiếm đất ở với diện tích 179,2 m
2
 (kích 

thước 12,8 m x 14 m) thuộc lô số 99 Khu quy hoạch dân cư Cảng cá Cà Ná (171 lô) 

thuộc thôn Lạc Sơn 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Ngày 

14/9/2021, Ủy ban nhân dân xã Cà Ná có Văn bản số 299/UBND-KT thông tin 

hành vi vi phạm của ông Nguyễn Văn Vũ để ông Vũ thực hiện quyền giải trình theo 

quy định tại Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.  

Ngày 20/9/2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với Ủy 

ban nhân dân xã Cà Ná lập Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành 

chính đối với hành vi vi phạm của ông Nguyễn Văn Vũ, với nội dung thống nhất 

xác lập hành vi vi phạm của ông Vũ là chiếm đất phi nông nghiệp (đất ở) với diện 

tích 179,2 m
2
 thuộc lô số 99 tại khu 171 lô Khu quy hoạch dân cư Cảng cá Cà Ná 

thuộc thôn Lạc Sơn 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam; thống nhất đề xuất áp dụng 

tình tiết tăng nặng đối với ông Nguyễn Văn Vũ theo quy định tại điểm i khoản 1 

Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (ông Vũ tiếp tục thực hiện hành 

vi vi phạm hành chính mặc dù Ủy ban nhân dân xã Cà Ná đã nhiều lần yêu cầu 

chấm dứt hành vi đó). Ông Vũ có đơn giải trình, cho rằng gia đình ông có diện tích 

2.793 m
2
 đất, năm 1999 Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 2126/QĐ thu hồi 

diện tích 1.739 m
2
 đất của gia đình để quy hoạch Khu dân cư Cảng cá Cà Ná và gia 

đình đã nhận đủ tiền bồi thường đối với phần diện tích đất trên; đối với diện tích đất 

còn lại (1.054 m
2
) chưa thu hồi, bồi thường, gia đình đề nghị các cấp xem xét, đo 
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đạc, cắm mốc và cho gia đình đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối 

với phần diện tích đất này.  

Ngày 21/9/2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã phối hợp với Ủy 

ban nhân dân xã Cà Ná họp rà soát, kiểm tra hồ sơ có liên quan để xem xét ý kiến 

giải trình của ông Vũ. Cuộc họp đã thống nhất việc giải trình của ông Nguyễn Văn 

Vũ là không có cơ sở để xem xét, giải quyết. Ngày 22/9/2021, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện có Tờ trình số 830/TTr-PTNMT về việc xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Văn Vũ. Ngày 30/9/2021, Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam đã ban hành Quyết định số 3437/QĐ-

XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Vũ, cụ thể như 

sau:“Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Chiếm đất phi nông nghiệp (đất ở) 

với diện tích 179,2 m
2
 (kích thước 12,8 m x 14 m ) tại lô số 99 khu quy hoạch dân cư 

Cảng cá Cà Ná (171 lô) thuộc thôn Lạc Sơn 1, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam; vi 

phạm quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 

19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai...Bị 

áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: a) Hình thức xử 

phạt chính: Mức tiền phạt, với số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) theo 

quy định tại Khoản 4 Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và tại Điểm 

a Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ. 

b) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc ông Nguyễn Văn Vũ khôi phục lại tình trạng 

ban đầu của đất trước khi vi phạm và trả lại diện tích đất 179,2 m
2
 (kích thước 12,8 

m x 14 m) đã chiếm, theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 14 Nghị định số 

91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ”. 

2. Việc giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam: 

Không đồng ý Quyết định số 3437/QĐ-XPVPHC ngày 30/9/2021 của Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam, ông Nguyễn Văn Vũ đã khiếu nại và được 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam giải quyết khiếu nại tại Quyết định số 

916/QĐ-UBND ngày 05/5/2022, với nội dung: “Giữ nguyên nội dung Quyết định số 

3437/QĐ-XPVPHC ngày 30/9/2021 của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận 

Nam về xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Vũ và tiếp tục thi hành 

các nội dung của Quyết định số 3437/QĐ-XPVPHC nêu trên theo quy định…Không 

chấp thuận nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Vũ về việc khiếu nại nội dung 

Quyết định số 3437/QĐ-XPVPHC ngày 30/9/2021 của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện Thuận Nam về xử phạt vi phạm hành chính đối với ông. Yêu cầu ông 

Nguyễn Văn Vũ nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định số 3437/QĐ-XPVPHC ngày 

30/9/2021 của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành.” 

III. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại: 

Theo xác nhận của Ủy ban nhân dân xã Cà Ná: Diện tích 179,2 m
2
 (ông Vũ 

đang khiếu nại) tương ứng với lô đất số 99 Khu quy hoạch dân cư Cảng cá Cà Ná 

(171 lô), thuộc một phần diện tích 1.739 m
2
 đất (thửa đất số 04, tờ bản đồ địa chính 

số 27b) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định thu hồi đất số 

3037/QĐ ngày 23/12/1998 và Quyết định đền bù số 2126/QĐ ngày 14/7/1999, để 

thực hiện quy hoạch Khu dân cư Cảng cá Cà Ná, xã Phước Diêm (nay thuộc xã Cà 

Ná, huyện Thuận Nam). 
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Hộ ông Nguyễn Thành Long (cha ông Nguyễn Văn Vũ) trước đây chỉ có diện 

tích 1.739 m
2
 đất (thửa đất số 04, tờ bản đồ địa chính số 27b). Toàn bộ diện tích đất 

của ông Long đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định thu 

hồi đất số 3037/QĐ ngày 23/12/1998, Quyết định đền bù số 2126/QĐ ngày 

14/7/1999, ông Long đã nhận đủ tiền vào ngày 06/8/1999.  

Lô đất số 99 trên, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước (nay là Ủy ban nhân 

dân huyện Thuận Nam) đã giao và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 

17/8/2006, số phát hành AĐ 370556 cho ông Trương Văn Tốn, cư ngụ thôn Lạc 

Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam. Do lô đất số 99 còn vướng mắc, không có mặt 

bằng để giao nên ông Tốn được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận, hoán đổi giao đất 

qua Khu dân cư cầu Quằn - Cà Ná, xã Cà Ná. Do vậy, Ủy ban nhân dân huyện 

Thuận Nam đã ban hành Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 thu hồi lại 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trương Văn Tốn. Đến thời 

điểm hiện tại, lô đất số 99 Khu quy hoạch dân cư Cảng cá Cà Ná là đất do Nhà nước 

quản lý, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam chưa lập thủ tục giao lô đất số 99 cho 

bất kỳ hộ gia đình, cá nhân nào.  

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Vũ có hành vi chiếm đất tại khu vực trên. Hành 

vi vi phạm của ông Vũ đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam xử lý 

tại Quyết định số 1020/QĐ-KPHQ ngày 12/10/2017 áp dụng biện pháp khắc phục 

hậu quả do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và Quyết định số 1152/QĐ-

CCXP ngày 14/11/2017 cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và đã tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện 

biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.  

Trong quá trình xử lý, ông Vũ khiếu nại Quyết định cưỡng chế và đã được 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (2 cấp) huyện, tỉnh xem xét giải quyết, cụ thể: Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam thụ lý và giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết 

định số 1338/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thụ lý và 

giải quyết khiếu nại lần hai tại Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 10/7/2018, có 

nội dung: “Qua kiểm tra…Đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất ngày 12/3/1999” và 

“Biên bản kiểm kê đền bù đất đai và tài sản trên đất của Ủy ban nhân dân huyện 

Ninh Phước”…thì diện tích 2.739 m
2
 đất trong 02 văn bản này có dấu hiệu tẩy 

xóa, chỉnh sửa. Đối chiếu với hồ sơ thu hồi đất, hồ sơ khiếu nại năm 2011 của ông 

Nguyễn Thanh Long (cha ông Nguyễn Văn Vũ), thì diện tích đất thu hồi thực tế của 

hộ ông Long là 1.739 m
2
…loại đất nông nghiệp…Không chấp thuận yêu cầu của 

ông Nguyễn Văn Vũ về việc trả lại phần diện tích đất Nhà nước đã thu hồi trước 

đây của gia đình ông và giao đất tái định cư…Giữ nguyên nội dung Quyết định số 

1338/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận 

Nam…”. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Vũ tiếp tục đến chiếm lô đất số 99 trên và bị 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 

3437/QĐ-XPVPHC ngày 30/9/2021. 

IV. Kết quả đối thoại: Ngày 31/8/2022, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ 

trì cùng các Sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức đối thoại với ông Nguyễn 

Văn Vũ. Tại buổi đối thoại, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả giải 

quyết đơn khiếu nại và các Sở, ngành, địa phương đã giải thích các quy định của 
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pháp luật liên quan cho ông Nguyễn Văn Vũ được biết nhưng ông Vũ vẫn không 

đồng ý.  

V. Kết luận:  

Ông Nguyễn Văn Vũ có hành vi chiếm đất do Nhà nước quản lý (thuộc lô đất 

số 99 Khu quy hoạch dân cư Cảng cá Cà Ná) thuộc một phần đất thuộc thửa đất số 

04, tờ bản đồ địa chính số 27b đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 

thu hồi đất số 3037/QĐ ngày 23/12/1998 và Quyết định đền bù số 2126/QĐ ngày 

14/7/1999, để thực hiện quy hoạch Khu dân cư Cảng cá Cà Ná, xã Phước Diêm (nay 

thuộc xã Cà Ná, huyện Thuận Nam); đồng thời ông Vũ không có giấy tờ về đất theo 

quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 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 để chứng minh diện tích đất trên là của gia đình ông. 

Hành vi chiếm đất của ông Nguyễn Văn Vũ là hành vi vi phạm pháp luật, phải 

bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính 

phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Do đó, Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện Thuận Nam ban hành Quyết định số 3437/QĐ-XPVPHC ngày 

30/9/2021 xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ là có cơ sở, đúng thẩm quyền, 

đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Việc ông Nguyễn Văn Vũ khiếu 

nại, yêu cầu thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3437/QĐ-XPVPHC ngày 30/9/2021 của 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam về xử phạt vi phạm hành chính đối 

với ông Vũ là không có cơ sở xem xét giải quyết. 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 916/QĐ-UBND 

ngày 05/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam về việc giải quyết 

khiếu nại của ông Nguyễn Văn Vũ (lần đầu) là đúng. 

Điều 2. Nếu không đồng ý với Quyết định này, ông Nguyễn Văn Vũ 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, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cà Ná, ông 

Nguyễn Văn Vũ 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; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- VPUB: CVP, PCVP (VMT); 

- Lưu: VT, TCDNC.   NTTT 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Lê Huyền 
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