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STT TÊN VĂN BẢN NỘI DUNG CHÍNH 
SỐ 

TRANG 

1 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

4118/VKSTC-V10 ngày 15/10/2015 

của Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

Về việc trả lời thỉnh thị và rút kinh 

nghiệm vụ án hành chính. 

Xác định đối tượng khởi kiện, thẩm 

quyền thụ lý giải quyết vụ án theo 

thủ tục tố tụng hành chính 01 – 03 

2 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

12/TB-VC1 ngày 28/4/2016 của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội Một số vi phạm trong thị lý, 

giải quyết vụ án hành chính 

1. Về xác định “Người đại diện”

2. Về xác định những người có

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

3. Về thu thập tài liệu chứng cứ

trong vụ án 

4. Vi phạm đánh giá chứng cứ và áp

dụng pháp luật 

04 - 08 

3 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

32/TB-VC3-V3 ngày 04/8/2016 của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc 

Rút kinh nghiệm vụ án hành chính 

bị hủy án phúc thẩm để xem xét lại 

- Xác minh nguồn gốc và hiện trạng 

sử dụng đất ranh chấp 

- Trình tự cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất không đúng quy 

định của pháp luật 
09 - 11 

4 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

38/TB-VC2-V3 này 27/9/2017 của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng Đối với vụ án hành chính 

bị cấp giám đốc thẩm hủy 

Tòa án tuyên đã vượt quá thẩm 

quyền của UBND cấp xã và nằm 

ngoài yêu cầu khởi kiện của người 

khởi kiện 
12 -14 

5 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

13/TB-VKS-HC ngày 13/4/2018 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng Đối với vụ án hành 

chính kiện Quyết định hành chính 

trong lĩnh vực quản lý đất đai 

Chưa đánh giá khách quan tài liệu 

chứng cứ. 

15 – 20 

6 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

15/TB-VC2-HC ngày 20/4/2018 của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng Vụ án hành chính “Yêu 

cầu hủy quyết định hành chính 

Vi phạm quy định về pháp luật về tố 

tụng hành chính 

21 - 25 



trong lĩnh vực quản lý đất đai” bị 

cấp phúc thẩm hủy để giải quyết lại 

7 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

19/TB-VC2-V3 ngày 18/6/2018 của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Đẵng Kiểm sát việc giải quyết vụ án 

hành chính 

- Tòa án cấp sơ thẩm vi phạm 

nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng. 

26 - 30 

8 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

258/TB-VKS-HC ngày 13/6/2018 

của Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

Về kinh nghiệm kiểm sát giải quyết 

hành chính 

Xem xét việc áp giá bồi thường, hỗ 

trợ chưa thỏa đáng làm ảnh hưởng 

đến quyền lợi của gia đình nguyên 

đơn và việc xác định diện tích đất 

thổ cư của gia đình nguyên đơn chưa 

được xác minh trong hồ sơ vụ án 

31 – 36 

9 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

27/TB-VKS-HC ngày 23/7/2018 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng Đối với vụ án hành 

chính kiện các Quyết định giải 

quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản 

lý đất đai 

Áp dụng sai quy định pháp luật, 

chưa xem xét, đánh gia khách quan 

chứng cứ  37 - 41 

10 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

21/TB-VC3-V3 ngày 09/7/2018 của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

thành phố Hồ Chí Minh V các vụ 

án hành chính sơ thẩm bị cấp phúc 

thẩm hủy, sửa trong 06 tháng đầu 

năm 2018  

1. Tình hính án hành chính sơ thẩm

trong khu vực bị cấp phúc thẩm hủy, 

sửa trong 06 tháng đầu năm 2018 

2. Những vi phạm trong quá trình

giải quyết vụ án hành chính dẫn tới 

việc hủy án và sửa án 

42 - 46 

11 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

24/TB-VC1 ngày 12/7/2018 của 

Viện kiểm sát cấp cao tại Hà Nội Về 

vi phạm trong giải quyết vụ án 

hành chính về quản lý đất đai 

- Vi phạm thủ tục tố tụng về xác định 

người tham gia tố tụng; 

- Chưa thu thập, đánh giá các chứng 

cứ quan trọng trong vụ án đầy đủ, 

toàn diện, khách quan. 

47 - 49 

12 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

48/TB-VKS-HC ngày 01/10/2018 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp cap 

tại Hà Nội Đối với vụ án hành chính 

Khiếu kiện quyết định giải quyết 

khiếu nại 

- Cần xem xét tính hợp lý, đảm bảo 

quyền và lợi ích hợp pháp trong việc 

xác định giá bồi thường. 

- Cần đảm bảo trả lại diện tích đất 

thiếu cho nguyên đơn. 

50 - 53 

13 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

60/TB-VC1-HC ngày 30/11/2018 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Hà Nội Về Phát hiện vi phạm 

trong kiểm sát việc giải quyết vụ án 

hành chính  

- Không tiến hành xác minh, thu 

thập chứng cứ trong quá trình giải 

quyết vụ án. 54 - 58 



14 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

10/TB-VC3-V3 ngày 02/1/2019 của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng Đối với vụ án hành chính 

“Khiếu kiện quyết định giải quyết 

khiếu nại trong lĩnh vực quản lý đất 

đai” 

Vi phạm thủ tục tố tụng về việc áp 

dụng luật. 

59 - 62 

15 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

03/TB-VC3-V3 ngày 29/01/2019 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại thành phố Hồ Chí Minh Các vụ 

án hành chính sơ thẩm bị cấp phúc 

thẩm hủy, sửa trong năm 2018 

- Vi phạm nghiêm trọng về tố tụng 

hành chính 

+ Không đưa người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan vào tham gia tố 

tụng trong vụ án 

+ Không xem xét các quyết định 

hành chính có liên quan đến quyết 

định hành chính bị khởi kiện 

+ Vi phạm quy định về nhập vụ án 

hành chính 

+ Đình chỉ giải quyết yêu cầu khởi 

kiện do xác định thời hiệu khởi kiện 

không đúng quy định pháp luật 

+ Đình chỉ giải quyết yêu cầu khởi 

kiện do xác định QĐHC bị khởi kiện 

không đúng quy định pháp luật 

+ Vi phạm về thẩm quyền của Hội 

đồng xét xử sơ thẩm 

- Vi phạm nghiêm trọng trong việc 

thu thập, đánh giá chứng cứ và áp 

dụng pháp luật 

+ Thu thập chứng cứ chưa đày đủ, 

chưa làm rõ những nội dung quan 

trọng để làm cơ sử xác định QĐHC, 

HVHC đúng hay sai 

+ Nhận định, đánh giá và áp dụng 

pháp luật không đúng 

63 - 72 

16 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

04/TB-VC1-V1 ngày 30/1/2019 của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội Về Vụ án hành chính giữa 

ông Lê Hữu Hiền khởi kiện Quyết 

định hành chính của Cục trưởng 

Cục Thuế 

- Xác định không đúng thẩm quyền 

thụ lý giải quyết vụ án hành chính 

của Tòa án 

- Quá trình kiểm sát việc thụ lý cad 

kiểm sát xét xử không phát hiện sai 

sót, vi phạm. 

73 - 75 

17 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

23/TB-VC2-V3 ngày 18/3/2019 của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Xác định đối tượng khởi kiện theo 

quy định của Luật tố tụng hành 

chính 2015 
76 - 80 



Đà Nẵng Về việc xác định đối tượng 

khởi kiện vụ án hành chính. 

18 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

25/TB-VC2-V3 ngày 20/3/2019 của 

VKSND cấp cao tại Đà Nẵng Đối 

với vụ án hành chính 

Áp dụng sai Luật đất đai và một điều 

về luật đất đai và một số quy định 

hưỡng đẫn thi hành luật đất đai. 
81 - 85 

19 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

39/TB-VKS-HC ngày 04/5/2019 

của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng 

Về việc kiểm sát việc giải quyết vụ 

án hành chính 

- Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố 

tụng 

86 - 88 

20 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

63/TB-VC2-V3 ngày 09/7/2019 của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng Về việc kiểm sát việc giải 

quyết vụ án hành chính 

 

Việc xem xét, đánh giá chứng cứ 

trong vụ án chưa khách quan, toàn 

diện dẫn đến đình chỉ giải quyết vụ 

án làm ảnh hưởng đến quyền khởi 

kiện của nguyên đơn 

89 - 91 

21 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

64/TB-VKS-HC ngày 12/7/2019 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng Về việc kiểm sát việc 

giải quyết vụ án hành chính 

- Về thu thập đánh giá chứng cứ  

- Về áp dụng pháp luật trong việc 

tính giá bồi thường không đúng quy 

định 
92 - 96 

22 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

67/TB-VKS-HC ngày 07/8/2019 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp cap 

tại Đà Nẵng Vụ án hành chính về 

“Khiếu kiện quyết định hành chính 

trong lĩnh vực quản lý đất đai” 

- Tòa án kéo dài thời gian trả lại đơn 

kiện làm nguyên đơn khi khởi kiện 

đúng đối tượng nhưng thời hiệu khởi 

kiện đã hết. 
97 - 99 

23 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

70/TB-VKS-HC ngày 16/8/2019 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng Vụ án hành chính về 

“Khiếu kiện quyết định hành chính 

trong lĩnh vực đất đai” 

- Kiểm sát viên cấp sơ thẩm chưa 

đánh giá toàn diện, khách quan 

chứng cứ tài liệu trong hồ sơ 
100 - 103 

24 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

34/TB-VC1-HC ngày 05/9/2019 của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội Về vi phạm trong giải quyết 

vụ án hành chính 

Các vi phạm của cấp sơ thẩm cần rút 

kinh nghiệm: 

- Xác định sai, thiếu tư cách tố tụng 

của các đương sự; 

- Không xem xét các quyết định liên 

quan 

- Quyết định vượt quá thẩm quyền 

104 – 106 

25 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

36/TB-VC1-HC ngày 05/9/2019 của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

- Tòa án cấp sơ thẩm đã vi phạm 

nghiêm trọng tố tụn quy định tại 

Điểm a Khoản 2 Điều 116 Luật tố 

tụng hành chính.  

107 - 109 



Hà Nội Vi phạm trong giải quyết vụ 

án hành chính 

26 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

82/TB-VC2-HC ngày 01/10/2019 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng Vụ án kiện các quyết 

định hành chính và yêu cầu bồi 

thường 

- Vi phạm nghiêm trọng trong thủ 

tục tố tụng; 

- Vi phạm việc xác định yêu cầu 

khởi kiện; 

- Vi phạm về áp dụng pháp luật dẫn 

đến vi phạm về thẩm quyền trong xử 

phạm vi phạm hành chính; 

- Chưa đánh giá toàn bộ vụ án 

110 - 120 

27 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

86/TB-VKS-HC ngày 86/TB-VKS-

HC của Viện kiểm sát nhân dân cấp 

cap tại Đà Nẵng Đối với vụ án hành 

chính kiện các quyết định giải 

quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản 

lý đất đai 

- Tòa án sơ thẩm không xác minh, 

thu thập chứng cứ làm rõ quyền 

quản lý và sử dụng đất; 

- Viện kiểm sát cấp sơ thẩm không 

phát hiện những thiếu sót của cơ 

quan quản lý đất đai ở địa phương. 

121 - 125 

28 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

95/TB-VC2-HC ngày 25/10/2019 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng Trong việc kiểm sát 

Quyết định đình chỉ giải quyết vụ 

án hành chính 

- Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố 

tụng làm ảnh hưởng tới quyền lợi 

của những người khiếu nại 
126 - 130 

29 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

830/TB-VKSTC ngày 04/11/2019 

của Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

Về việc kiếm sát giải quyết vụ án 

hành chính 

Việc tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm 

chấp nhận yếu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn về yêu cầu hủy quyết 

định liên quan việc giải quyết khiếu 

nại là không có căn cứ, trái quy định 

của pháp luật. 

131 - 134 

30 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

79/TB-VC1-HC ngày 29/11/2019 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Hà Nội Vụ án “khiếu kiện Quyết 

định hanh chính trong lĩnh vực 

quản lý đất đai” 

- Căn cứ cấp giấy CNQSDĐ của 

UBND huyện D là không đam bảo 

quyền lợi quyền lợi cho các đồng 

thừa kế khác. 

- Trình tự, thủ tục cấp GCNQSDĐ 

chưa đúng theo quy định của pháp 

luật 

135 - 138 

31 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

01/TB-VKS-HC ngày 04/12/2019 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng Đối với vụ án hành 

chính kiện các Quyết định giải 

quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản 

lý đất đai 

Tòa án cấp sơ thẩm chưa xem xét, 

đánh giá toàn diện các tình tiết 

khách quan của vụ án 

139 - 142 

32 
Thông báo rút kinh nghiệm số 

10/TB-VC2-V3 ngày 24/12/2019 

Chưa xem xét, đánh giá đúng nội 

dung bản án. 
143 - 146 



của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng Vụ án hành chính về 

“Khiếu kiện quyết định hành chính 

về phê duyệt phương án bồi thường 

khi Nhà nước thu hồi đất. 

33 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

11/TB-VKS-HC ngày 25/12/2019 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng Về việc kiểm sát việc 

giải quyết vụ án hành chính 

Tòa án cấp sơ thẩm chưa thu thập 

đầy đủ chứng cứ đã bác yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn 147 - 149 

34 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

06/TB-VC1-HC ngày 06/01/2020 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Hà Nội Rút kịnh nghiệm trong 

việc giải quyết vụ án hành chính 

1. Xác định quyền khởi kiện vụ án 

hành chính không đúng 

2. Xác định thẩm quyền giải quyết 

khiếu nại không đúng 
150 - 151 

35 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

07/TB-VC1-HC ngày 10/1/2020 của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội Về việc kiểm sát việc giải 

quyết vụ án hành chính 

- Sai phạm trong việc xác định bồi 

thường tại định cư củ nguyên đơn 

- Không xem xét tính hợp pháp cuat 

các quyết định giải quyết khiếu nại 

liên quan 

152 - 154 

36 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

19/TB-VC2-V3 ngày 12/02/2020 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng Về việc áp dụng pháp 

luật trong công tác kiểm sát giải 

quyết vụ án hành chính 

- Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm 

chưa thu thập, đánh giá chứng cứ 

một cách đầy đủ, toàn diện nhưng lại 

có phán quyết trái ngược nhau về 

cùng một nội dung kaf chưa có sự 

thống nhất về nhận thức trong áp 

dụng pháp luật về đất đai. 

155 - 158 

37 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

159/TB-VKSTC ngày 09/3/2020 

của Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

Về công tác kiểm sát việc giải quyết 

đối với vụ án hành chính 

Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm 

bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện, 

kháng cáo của nguyên đơn là không 

có cơ sở, gây thiệt hại đến quyền 

bvaf lợi ích hợp pháp của bà Giang. 

 

159 - 164 

38 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

205/TB-VKSTC ngày 18/3/2020 

của Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

Về công tác kiểm sát việc giải quyết 

đối với vụ án hành chính 

- Xác định thời hiệu khởi kiện vụ án 

hành chính tại TAND cấp huyện và 

cấp tỉnh không đúng; 

- Xử lý trong trường hợp khởi kiện 

vụ án hành chính có liên quan đến 

tranh chấp dân sự. 

165 - 168 

39 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

09/TB-VC1-HC ngày 11/03/2020 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Hà Nội trong việc giải quyết vụ 

án hành chính 

Vi phạm nghiêm trọng trong quá 

trình đánh giá chứng cứ: 

- Xác minh nguồn gốc thửa đất tranh 

chấp không đúng 
169 - 172 



- Diện tích đất bị khiếu nại trong vụ 

án không nằm trong diện tích đất đã 

cấp GCNQSDĐ co các hộ gia đình. 

40 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

10/TB-VC1-HC ngày 16/3/2020 của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội trong việc giải quyết vụ án 

hành chính 

- Xác định đối tượng khởi kiện vụ án 

hành chính không đúng; 

- Áp dụng thời hiệu khởi kiện vụ án 

hành chính không đúng. 
173 - 175 

41 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

11/TB-VC1-HC ngày 17/3/2020 của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội về Vụ án hành chính bị cấp 

phúc thẩm hủy án để giải quyết lại. 

- Xác định không đúng đối tượng 

khởi kiện vụ án hành chính dẫn đến 

một số vi phạm, thiếu sót khác 

- Vi phạm nghiêm trọng trong thủ 

tục tố tụng. 

176 - 178 

42 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

96/TB-VKS-HC ngày 18/3/2020 

của Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

Rút kinh nhiệm kiểm sát việc giải 

quyết vụ án hành chính 

- Áp dụng thời hiệu khởi kiện vụ án 

hành chính không đúng; 

- Vi phạm trong quá trình xem xét, 

đánh giá chứng cứ. 
179 - 183 

43 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

17/TB-VKS-HC ngày 31/2/2020 

của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 

việc giải quyết vụ án hành chính 

- Vi phạm trong thủ tục tố tụng 

- Kiểm sát viên giải tại giải đoạn sơ 

thẩm chưa kiểm sát chặt chẽ về thủ 

tục tố tụng và nội dung trong việc 

thu thập chứng cữ và đánh giá chứng 

cứ. 

184 - 185 

44 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

18/TB-VC1-HC ngày 10/4/2020 của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội Đối với bản án sơ thẩm có 

vi phạm bị Viện kiểm sát nhân dân 

cùng cấp kháng nghị phúc thẩm 

Không xác định đúng về nội dung 

trng quá trình xem xét sơ thẩm, gây 

ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp 

pháp của đương sự 
186 - 188 

45 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

263/TB-VKSTC ngày 15/4/2020 

của Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

trong Vụ án hành chính “Khiếu 

kiện quyết định áp dụng biện pháp 

hành chính”. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định 

không đúng 

189 - 192 

46 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

264/TB-VKSTC ngày 15/4/2020 

của Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

Về kiểm sát việc giải quyết vụ án 

hành chính 

- Có sự nhầm lẫn trong việc xác định 

chứng cứ 

- Không thu thập tài liệu, chứng cứ 

làm rõ sự việc. 
193 - 196 

47 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

30/TB-VC2-HC ngày 21/4/2020 của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng Đối với vụ án hành chính 

- Tòa án hai cấp vi phạm nghiêm 

trọng về thủ tục tố tụng khi không 

đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ 
197 - 201 



bị Tòa án giám đốc thẩm hủy để 

xem xét lại 

liên quan tham gia vụ án theo quy 

định pháp luật 

- Nhận định không phù hợp pháp 

luật, kết luận của bán án không phù 

hợp với những tình tiết khách quan 

của vụ án làm ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp 

của đương sự. 

48 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

24/TBRKN-VC1-HC ngày 

27/4/2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội trong việc 

giải quyết vụ án hành chính 

- Vi phạm thủ tục tố tụng khi không 

đưa người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan vào tham gia tố tụng. 

- Thiếu sót trong quá trình xem xét 

chứng cứ, chứng minh vụ án 

202 - 204 

49 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

21/TB-VC3-V3 ngày 27/4/2020 của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh Về công 

tác kiểm sát việc giải quyết vụ án 

hành chính 

- Vi phạm trong thủ tục tố tụng 

- Có những sai lầm trong áp dụng 

pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền 

và lợi ích của người khởi kiện, người 

bị kiện. 

205 - 207 

50 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

22/TB-VC3-V3 ngày 28/4/2020 của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh Kiểm sát 

việc giải quyết vụ án hành chính 

- Vi phạm nghiêm trong thủ tục tố 

tụng 

- Vi phạm trong việc đánh giá chứng 

cứ dẫn đến xét xử vụ án không đúng 

quy định pháp luật 

208 - 210 

51 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

19/TB-VC3-V3 ngày 15/4/2020 của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh Về các vụ 

án hành chính sơ thảm bị cấp phúc 

thẩm hủy, sửa trong 06 tháng cuối 

năm 2019 

Những vi phạm trong quá trình giải 

quyết vụ án hành chính dẫn tới việc 

hủy án và sửa án 

2.1. Vi phạm nghiêm trọng về thủ 

tục tố tụng 

2.1.1. Đình chỉ yêu cầu khởi kiện 

không đúng quy định, làm mất 

quyền khởi kiện của đương sự 

2.1.2. Không đưa người có quyền lợi 

và nghĩa vụ liên quan tham gia tố 

tụng trong vụ án hành chính 

2.1.3. Không đưa người bị kiện 

tham gia tố tụng trong vụ án hành 

chính 

2.1.4. Xác định thời hiệu khởi kiện 

ủa quyết định hành chính có liên 

quan không đúng, dẫn đến không 

xem xét, giải quyết toàn bộ yêu cầu 

khởi kiện của đương sự 

211 - 225 



2.1.5. Không tiến hành đối thoại 

trong quá trình giải quyết vụ án hành 

chính 

2.1.6. Không xem xét đến việc 

người khởi kiện rút yêu cầu khởi 

kiện, dẫn đến quyết định không 

đúng với diễn biến khách quan của 

phiên tòa. 

2.2. Vi phạm trong việc thu thập, 

đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp 

luật trong việc giải quyết vụ án hành 

chính 

2.2.1. Áo dụng pháp luật không 

đúng trong trường hợp bồi thường 

chậm do cơ quan, tổ chức có trách 

nhiệm bồi thường gây ra 

2.2.2. Áp dụng pháp luật không 

đúng về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực xây dựng, làm thiệt 

hại đến tài sản hợp pháp của đương 

sự 

2.2.3. Áp dụng pháp luật về chuyển 

mục đích sử dụng đất không đúng, 

làm ảnh hưởng đến quyền của người 

sử dụng đất 

52 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

27/TB-VC1-HC ngày 07/5/2020 của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội Đối vơi vụ án hành chính 

“Khởi kiện Quyết định thu hồi 

Quyết định giải quyết khiếu nại và 

Quyết định thu hồi Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất” 

- Không xem xét kỹ nội dung cũng 

như hậu quả pháp lý của các quyết 

định, không chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn nên thiếu sót, 

không đảm bảo tính khách quan và 

quyền, lợi ích hợp pháp của đương 

sự 

226 - 228 

53 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

337/TB-VKSTC ngày 20/5/2020 

của Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

rút kinh nghiệm nghiệp vụ 

1. Kiểm sát hồ sơ bán đấu giá tài sản 

thi hành án về thông báo công khai 

việc bán đấu giá tài sản 

2. Kiểm sát hồ sơ thi hành án về việc 

hoãn thi hành án 

3. Kiểm sát hồ sơ thi hành án về việc 

bảo quản tài sản thi hành án 

229 - 231 

54 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

41/TB-VC1-DS ngày 26/5/2020 của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội Về đình chỉ giải quyết vụ án 

Chưa xác định đúng quyền khởi kiện 

và giải quyết không đúng quy định 

của pháp luật. 
232 - 234 



“Khiếu kiện quyết định hành 

chính” 

55 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

46/TB-VC1-HC ngày 08/6/2020 của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội về Công tác kiểm sát giải 

quyết vụ án hành chính 

- Cần chú ý xác định đúng đối tượng 

khởi kiện trong quá trình đánh giá, 

xác định quan hệ pháp luật, đối 

tượng áp dụng pháp luật 

- Chủ động kiến nghị tới cơ quan 

thẩm quyền ban hành quyết định 

giải quyết khiếu nại để khắc phục vi 

phạm, đảm bảo việc áp dụng và chấp 

hành pháp luật để giải quyết khiếu 

nại nghiêm chỉnh. 

235 - 237 

56 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

41/TB-VKS-V3 ngày 10/6/2020 của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội về Kiểm sát việc giải quyết 

vụ án hành chính 

Sai phạm trong quá trình xem xét, 

đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp 

luật. 238 - 242 

57 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

48/TB-VC1-HC ngày 23/6/2020 của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội  

- Chưa xác định dúng đối tượng khởi 

kiện làm ảnh hưởng đến quyền và 

lợi ích hợp pháp của người khiếu nại 

- Chưa thu thập, xác minh làm rõ 

chứng cứ  

243 - 244 

58 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

60/TBRKN-VC1-HC ngày 

06/8/2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội Đối với vi 

phạm của bản án sơ thẩm hành 

chính 

Vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục 

tố tụng và nội dung 

245 - 247 

59 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

61/TB-VC1-HC ngày 06/8/2020 của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội Trong việc giải quyết vụ án 

hành chính 

1. Căn cứ ban hành quyết định thu 

hồi GCNQSDĐ không đúng 

2. Xác định không đúng thẩm quyền 

giải quyết tranh chấp đất đai 
248 - 250 

60 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

40/TB-VC2-HC ngày 08/6/2020 của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng Về Vụ án hành chính về 

việc “Khiếu kiện quyết định hành 

chính trong lĩnh vực đất đai” 

- Vi phạm trong việc nhận định, 

đánh giá chứng cứ không đúng quy 

định pháp luật 

- Không tuân thủ quyết định giám 

đốc thẩm của Tòa án cấp trên, cố 

tình kéo dài việc giải quyết vụ án 

làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền 

và lợi ích hợp pháp của những người 

có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. 

251 - 256 

61 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

69/TB-VC2-HC ngày 28/8/2020 của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Chưa đánh giá toàn diện, khách 

quan tài liệu, chứng cứ có trong hồ 

sơ. 
257 - 260 



Đà Nẵng trong Vụ án hành chính 

về “Kiện hành vi hành chính trong 

lĩnh vực quản lý đất đai” 

62 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

70/TB-VKS-V3 ngày 31/8/2020 của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng Kiểm sát việc giải quyết 

vụ án hành chính 

- Không tiến hành xem xét thẩm 

định tại chỗ để xem xét thực tế mà 

đã bác yeey cầu khởi kiên của đươg 

sự là không đúng. 

- Không thực hiện đầy đủ các biện 

pháp thu thập chứng cứ để xác định 

chính xác nội dung  

261 – 264 

63 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

71/TB-VKS-V3 ngày 01/9/2020 của 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng về việc kiểm sát việc giải 

quyết vụ án hành chính 

- Về việc xác định thời hiệu khởi 

kiện 

- Sai phạm trong thủ tục tố tụng và 

áp dụng quy định pháp luật. 
265 - 269 

64 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

717/TB-VKSTC ngày 10/9/2020 

của Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

Rút kinh nghiệm về việc kiểm sát 

việc giải quyết vụ án hành chính 

liên quan đến xử phạt vi phạm 

hành chính về trật tự xây dựng 

Nhận định của tòa án không đún với 

bản chất của hành vi vi phạm 

270 – 273 

65 

Thông báo rút kinh nghiệm số 

794/TB-VKSTC ngày 06/10/2020 

của Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

Rút kinh nghiệm về công tác kiểm 

sát việc giải quyết đối với vụ án 

hành chính 

Xác định sai đối tượng khởi kiện, 

chưa xem xét, đánh giá tài liệu, 

chứng cứ khách quan  
274 – 279 

…….. 
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S6: 4118 IVKSTC-V10 
Iv tra loi thinh thi va rut kinh nghiem 

:?t?7~" giai quyet an hanh chinh 

Hit N(Ji, ngay 15 thdng 10 ndm 2015 

Kinh giri: - Vien kiem sat nhan dan tinh Soc Trang 
- Vien kiSm sat nhan dan c~p cao tai Ha Noi 
- Vien kiem sat nhan dan c~p cao tai Da N~ng 
- Vien kiem sat nhan dan c~p cao tai TP. H6 Chi Minh 
- Cac vien kiem sat nhan dan tinh, thanh ph6 tnrc thuoc Trung uong 

Vien ki@m sat nhan dan t6i cao (Vu 10) nhan duoc Cong van s6 655/VKS 
P10 ngay 9/9/2015 cua Vien kiSm sat nhan dan tinh Soc Trang vS viec xin y kien 
nhfrng kho khan, vuong mac trong xac dinh d6i tuong khoi kien, th~m quyen thu 
ly giai quyet vu an hanh chinh, giira: 

Nguoi khiYi ki~n: Ong San Hoanh Dual, sinh nam 1969, dia chi: ~p RC;lCh 
Sen, xii Thanh Phu, huyen My Xuyen, tinh Soc Trang 

Nguoi bi ki~n: Chu tich UBND tinh Soc Trang, dia chi: s6 01 Chau Van 
TiSp, plnrong 2, thanh pho Soc Trang, tinh Soc Trang 

Nguiri co quyJn loi nghia Vfl lien quan: Chu tich UBND huyen My 
Xuyen, s6 30 Ngo Quyen, thi tr~n My Xuyen, huyen My Xuyen, tinh Soc Trang 

Ni)i dung dan khoi kien cua eng San Hoanh Duoi: phan d~t tai thira s6 14, 
to ban d6 s6 12, dien tich 97,4m2 toa lac tai ~p RC;lCh Sen, xii Thanh Phu, huyen 
My Xuyen, tinh Soc Trang do gia dinh eng Dual sir dung tir nam 1963 dSn nay. 
Nam 1993 eng dang ky s6 dia chinh, nam 1994 hi) eng San Minh xin di nho, cac 
hi) xung quanh di nho qua d~t eng Thach Sem. Nam 2010 eng Sem tranh ch~p 
voi cac hi) dan va chinh qUYSn dia phuong giai quyet tra d~t eng ThC;lC Sem, Sau 
do cac hi) dan moi mo 16i di ngang qua d~t nha eng va tien hanh d6 d~t da nhtrng 
em gai eng Dual 1.1 San Sa Dual ngan can, tir do xay ra tranh chap, Ngay 
01112/2011 xa Thanh Phu hoa giai nhung khong thanh. Phong Uti nguyen va moi 
twang huyen My Xuyen moi eng DiSn Lon, eng Dual, eng Minh va cac hi) dan 
khac dSn dS l~y loi khai. Ngay 04112/2011 Phong tai nguyen va moi tnrong 
huyen My Xuyen phoi hop voi UBND xii Thanh Phu tiSn hanh do dac phan d~t 
co dien tich 97,4m2 neu tren, . 

Ngay 06/2/2014 Chu tich UBND huyen My Xuyen ban hanh Quyet dinh s6 
343/QD- UBND vS giai quyet khieu nai cua eng Dual. Sau khi nhan duoc Quyet 
dinh 343 neu tren, eng Duol tiep tuc khieu nai den UBND tinh Soc Trang. Ngay 
29/7/2014, Chu tich UBND tinh Soc Trang ban hanh quyet dinh giai quyet khiSu 
nai s6 9301QD- UBND vS giai quyet khiSu nai cua ong Dual co n9i dung giu 
nguyen Quyet dinh s6 343/QD- UBND ngay 06/2/2014 cua Chu tich UBND 
huyen My Xuyen. ~ 
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Sau khi Toa an thu 1y vu an, Vien kiSm sat tinh S6e Trang e6 hai quan 
diSm: Quan diSm thir nh~t eho rang Toa an thu ly giai quyet la dung thsm quyen; 
Con quan diem thir hai lai cho rang Toa an thu ly giai quyet vu an hanh chinh la 
khong dung thfim quyen. 

Sau khi nghien ciru, xem xet noi dung trinh bay tai cong van cua Vien kiSm 
sat nhan dan tinh S6e Trang, Vien kiSm sat nhan dan t6i eao (Vu 1 0) nh~t tri voi 
quan diSm tlnr nhat, boi cac can cir sau: 

- Can cir khoan 1 Di~u 1 Nghi quyet s6 01/20151NQ-HDTP ngay 15/1/2015 
cua Hoi d6ng Thfim phan Toa an nhan dan t6i eao quy dinh v~ Quyet dinh hanh 
chinh, hanh vi hanh chinh, quyet dinh giai quyet khi~u nai v~ quyet dinh xu ly 
vu viec canh tranh la d6i nrong khoi kien vu an hanh chinh quy dinh tai Di~u 28 
cua Luat TTHC: "Quyet dinh hanh. chinh duac ban hanh sau khi co khiiu nai co 
noi dung giii nguyen, sua doi, b6 sung, thay thi, huy bo mot phdn hoac toan bo 
quyet dinh hanh chinh duoc huang ddn tai diJm a khoan 1 Di~u nay". 

- Can cir Di~u 42 Luat Khi~u nai nam 2011 quy dinh: "Hit thai han giai 
quyet khiiu nai quy dinh tai Di~u 37 cua Ludt nay rna khiiu nai kh6ng duoc giai 
quyet hade nguoi khiiu nai kh6ng c16ng y voi quyet dinh. giai quyet khiiu nai zein 
hai thi co quyen khoi kien v~ an hanh chinh tai Toa an thea quy dinh cua Ludt t6 
tung hanh chinh ". 

- Can cir diem a khoan 3 Di~u 203 Luat D~t dai nam 2013 quy dinh: 
"Truong hop tranh chap giiia h(J gia dinh, ccl nhdn, cong c16ng dan cu voi nhau 
thi Chu tich Uy ban nhdn dan cap huyen giai quyet; neu kh6ng d6ng y voi quyet 
dinh giai quyet thi co quyen khiiu nai c1in Chu tich Uy ban nhdn dan cdp tinh 
hoac khoi kien tai Toa an nhdn dan theo quy dinh cua phap ludt v~ t6 tung hanh 
chinh ". 

- Can cir khoan 4 Di~u 203 Luat D~t dai 2013 thi: "Nguoi co thdm quyen 
giai quyet tranh chdp c1at dai tai khoan 3 Di~u nay phai ra quyet dinh giai quyet 
tranh chdp. Quyit dinh giai quyet tranh chdp co hieu Zl!C thi hanh phai c1u(JC cac 
ben tranh chap nghiem chinh chdp hanh. Truong hop cdc ben kh6ng chap hanh 
se bi cuirng chi thi hanh ". 

Nhir vay, thea noi dung Cong van thS hien viec tranh chap quyen su dung 
d~t gitra ong Son Hoanh Dual voi cac h<) dan dff duoc Chu tich UBND huyen 
My Xuyen giai quyet, Nhung ong Dual khong dong y nen dff khieu nai len Chu 
tich UBND tinh S6e Trang. Chu tich UBND tinh S6e Trang dff giai quyet khieu 
nai cua ong Dual la dung quy dinh tai Di~u 203 Luat D~t dai 2013 va Dieu 21 
Luat Khi~u nai. Sau khi nhan duoc quyet dinh giai quyet khi~u nai l~n 2 nhimg 
ong Dual v~n khong dong y, do do, ong e6 quyen khoi kien ra T AND tinh S6e 
Trang dS diroc giai quyet thea quy dinh cua phap luat. Do do, Quyet dinh s6 
930IQD-UBND ngay 29/7/2014 cua Chu tich UBND tinh S6e Trang la d6i 
tuong khoi kien vu an hanh ehinh. Tea an thu ly va giai quyet vu an thea thu tuc 
t6 tung hanh chinh la dung thea quy dinh cua phap luat, ~ 

~ 
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NO'i nh~n: 
- Nhtr tren; 
- D/c Nguyen Thi Thuy Khiern- PVT VKSTC (b/c); 
-VKSND dp cao tai Ha Noi (d~ tham khao); 
- VKSND dp cao tai Da N~ng (d~ tham khao); 
- VKSND c~p cao tai TP, HeM (d~ tham khao); 
- Vien KSND cac tinh, TP UV'c thuoc Trung irong (d~ 
tham khao); 
- VP - VKSNDTC (phong tong hop); 
- Cong chirc Vu 10 (d~ nghien ciru van dung); 
- Luu: VT, VIO, 
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vrEN KrEM sAr NuAN UAN
cAp ca,o r4r uA Ngr

56: 12 /TB-VCl

4ld, hill 
^frrir)

ceNG HoA xA ngr cnu NcniL vrET NAM
D6.c l4p - TU do- Ha"h ffi"

Hd N)| ngdy 28 thdng 4 ndm 2016

THONG BAo RUT KINH NGHIEM
M6t sii vi ph4m trong thg tf, giii quy6t vu rln hAnh chinh

Thdng qua ki6m s6t xdt xu giem d<5c thAm vu iin hdnh chinh" YAu ciu huy
dinh thdo dd nhd" cria Toa rin nhdn ddn tinh, Vi6n ki6m s6t nhdn dan c6p

tai Ha Ndi thAy qu6 trinh girii qry5t 4, dn hai cdp x6t x[r so thAm vd phric
thAm c6 nhi0u vi pham. Xin n6u ra d6 rut kinh nghidm:

I. NQi dung vg 6n

Trong vu 6n, ngudi khdi kien- 6ng L6 Vdn TAm khdi kien y€u cAu Tda rin
nhdn dAn thanh ph6: Hny Quy1t dlnh sti 2361/QE-UBND ngay 02/12/2013 ct)a
UBND thdnh phii v6 vi€c thpc hiQn cu0ng ch5 thrio dd nhd cria gia dinh 6ng t4i 16

a6t sO tOt, khu dAn cu pho KD, phucrng HG, TP CB, tinh CB.

-,i i ,(Ve nguon goc nhd, dAt bi cu0ng ch0 thdo dd: L6 dAt 108 ld phdn phia sau

cta thua d6t s6 11, td ban d6 sO tZ nna st5 O+ pfr,5 KD do cu L6 Tin Dung (b6 de

6ng TAm) mua tir nam 1955. Ndm 1971, Uy ban hdnh chinh tinh CB quy6t dinh
tnmg dung khu d5t day phtl KE dC thuc hiQn du rln xdy dmg c6ng trinh phtc lgi
c6ng c6ng, trong ct6 c6 thria d6t s6 11 di0n tich 120m2 oia cu Dung vd da cAp d6n
bir cho cu Dgng 0l 16 dAt t6i dinh cu sii 06 tai khu ph6 kh6c v6i dign tich 162 m2.

Sau khi tnmg dung d6t, do thitSu kinh phi n€n du rin xAy dmg c6ng trinh
phric ioi c6ng cQng kh6ng dugc tri6n khai. Sau Chi6n tranh Bi6n gi6i nam 1979,
nhd cua cria nhdn dAn khu ph6 KD bi tan ph6. NEm 1980 6ng Le Ven Tdm ctrng vo
con trd vd ldm lai nhd tr6n thria a6t sr5 t 1 ph6 KD vd d lai tir d6.

Ndm 1993, UBND tinh c6 Quy6t dinh s6 446ILIB/QD-ND ngity 16t5/t993
i .- , , ). ,: , -vd vi€c thu hoi ddt dai - ph€ duydt r6ng mat bdng quy hoqch dla gi6i ctip dh xtiy

drng khu ddn ca phii KD. Nam 1997, khi tritin khai Du rin niiy, cr,r L6 Tin Dpng dd
duoc girii quy6t cho mua 01 16 dAt mat duong phiS KD (16 19, di€n ry.6 6962- phAn
phia tru6c cria thua d6t sO 11 cfl); con lai 60m2 phia sau cria thua d6t 1l ( la 16 10g)
gia dinh 6ng L6 Vdn Tdm vdn ti5p tgc su dr,rng.

Nem 2006, Cht tich UBND tinh CB ban hanh euy€t dinh s6 26tUeD_
trBND ngdy 24/1112006 t/v ph€ duyat mdt bdng diiu chinh quy hoach vd cru dn
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xAy dwg khu ph6 Kr. NOi dung Quy6t dinh ndy c6 d 6u chinh mQt t6 16 d6t mat

sau cia phi5 I(D; vi hi diOu chinh ghi trong Quy6t dinh ld the hiln trAn t6ng mfit

bdng diiu chinh quy hoqch sti L2/UB-)H-ND dinh kdm quytit dinh ndy.

NEm 2007, 6ng Ld Vdn Tdm c6 don d6 nghi c6p Gi5y chimg nhQn quydn

su dpng dat 16 108 cho gia dinh 6ng TAm. UBND thi xd CB d6 c6 vdn bitntrit
l.di: Trudng ho. p gia dinh 6ng Tdm thu6c diQn khi Nhd nudc thu h6i gidi phong

- ,: : -.: . :...:
mat bdng dd dtrqc cdp ddt tai dinh cr n1n khong rhuoc di€n dtrqc giai quydt tidp

trong dry dn ldn nay.Ong Tdm dd khi0u n4i nqi dung ndy t6i c6c cAp chinh
;. ,,quy6n dia phucrng vd dd dugc gi6i quy6t, h6 ldi khdng chdp nhAn khi6u nai cta

6ng T6m.

Ngity 0211212013, TIBND thdnh phti CB ban hdnh Quyt5t dhh 2361iQD-

UBND v/v thgc hiQn cudng ch6 th6o dd nhd 6ng L€ V6n T6m d0 gi6i ph6ng m[t
bang 16 a6t tot.

B6n rin hdnh chinh so thAm s6 OZtzOL+nlC-ST ngdy t6l9l20l4 c[ra Toa iin

nhdn ddn thanh ph6 CB dd tuy6n xtt: Bdc yiu cdu khhi ki€n cila 6ng L€ Vdn Tdm

aai vai UBND thdnh pn6 CA vi viQc yAu ciu htty bd Quyiit dinh sij 2j61/QD-

UBND ngdy 02/12/2013 cita UBND thdnh ph6.

Bdn 6n hirnh chinh phric thAm sO OqtZOtqfilC-PT ngdy 2811112014 cira Tda

en nhan dAn tinh CB da quytit dirlrr: Bdc khdng cao y|u ctiu huy Quydt dinh s6

2361/QD-UBND ngay 02/12/2013 cua UBND thdnh phi5 CB cila 6ng L€ Vdn Tdm

^ :. r. t r, t
va giit nguyAn quy€t dlnh cila Bdn dn hdnh chlnh so thdm'

Ngily 51712011 Ong LO Vdn Tdm c6 clon dC nehj khang nghi gi6m dtic

thAm dOi v6i B6n rin phitc thAm n6u tr0n.

Ngdy 1211 1/2015 Viqn truong VKSND C6p cao tAi Hd NQi dd ban hdnh

kh6ng nghi gi6,m dilc thAm s6 O2[I(N-HC. Tpi phi€n tda girim d6c thAm ngdy

31312016 H6i d6ne girim d6c thAm TAND Cdp cao tai Hd Ndi da x6t xt gi6m

d5c thAm, chfp nh4n kh6ng nghi, hriy todn bn ban an phric thim vA birn rin so

thAm (n0u tr€n).

IL Vi ph4m cta hai c6p x6t xir scr thAm vh phric th6m, cin rft kinh

nghiQm.

1. Vd x6c tlinh nhirng ngudi tham gia tii tgng'

1.1. Vai xic tlinh "Ngucri tl4i diQn"

quyiit ainn 2361/}E-UBND ngav 02/12/2013 vi vi6c thac hiQn cudng chd

thdo dd nid, di chuy€n tdi san cua gia dinh 6ng L€ Vdn Tdm d€ gidi phong m\t
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bdng 16 aiit toa cila LTBND thdnh ph6 cB c6 d6i ruqng dicu chinh 1d gia dinh 6ng
L€ vdn Tdm (hQ gia dinh). Tuv nhi6n, khi thu l:i, gini quy6t ,.,u 6n hdnh chinh y6u
cau hirv b6 Quvilt dinh hlnh chinh ndy, Toa 6n c6p .o itra- kh6ng thu thdp sd h6
khAu gia dinh 6ng T6m dt3 xic dinh tu ciich dai diQn h6 gia dinh tham gia t6 tung;

Sau khi khoi ki6n r.u rin hanh chinh, 6ng L6 V6n T6m kh6ng l6p hqp d6ng
riy quyan cho bd L0 Thi van Anh dai diQn cho h6 gia dinh 6ng T6m tham gia tE
tung tai Tda rin c6p so thAm. H6 so vu 6n chi c6 01 Gi6y riy quy€n 1ap ngdy
l2llll20l2 (trudc khi 6ng T6m khoi kiOn vu an hdnh chinh hon I n6m), trong do
6ng T6m iry quycn cho bd LC Thi van Anh thtc hi€n cdc rhti tuc lian quan d€n
vi€c tranh chtip diit dai do UBND tinh cB dang gidi quyet dtii v6i khu ai* nin il
ngay sau th*a dtit gia dinh 6ng La vdn Tdm hi6n dang str d4ng. Mac dir noi dung
riy quy€n ndy ld d m6t thdi di6m kh6c, vd m6t vi6c khric do chinh quydn dia
phucrng giii quytit, nhrmg Toa iin c6p so tham vin x6c dinh va ch6p nhdn ba L€
Thi van Anh ld dai di6n theo iry quydn ciia 6ng TAm d€ tham gia t6 tung trong vu
6n khdi kiQn Quyi5t dinh hdnh chinh ndy. vi6c ldm n6u t.6n cria Tda in 2 c6p dd vi
pham Di6u 48, Di6u 54 Luat t6 tung hdnh chinh v6 xric dinh "Ngudi dai di6n".

1.2. Va x6c tllnh nhftng nguoi c6 quydn lqi vi nghia vU li6n quan.
L6 C6t 108 gia dinh dng LC Vdn TAm dang khdi ki€n cho rang bi quyOt

dinh cuong ch6 thu noi trai ph6p ludt; sau khi bi cudng ch6 thu h6i da duoc giao
cho bd Nguy6n Thi Minh Sen, sau d6 td 6ng Nguy6n Van Hd quAn ly su drpg.
Tda an c6p so thAm vd phric thAm kh6ng clua bd Sen, 6ng Hd vdo tham gia t6
tung v6i tu ciich la ngudi c6 quydn loi vd nghia lu li6n quan trong vu rin khcri
ki6n y€u cdu hriy euytit dinh cu6ng ch6 thu h6i 16 d6t ndy ld vi pham quy dinh
tai Diau 52 Ludt t6 tung hanh chinh, anh huong dtin quy6n vd loi ich hqp phap
cta ca 6ng T6m, bd Sen vd 6ng Hd.

Z. V6 thu thfp tni liQu chring cri, trong vu 6n

LiAn quan d€n viQc xdc dinh tinh c6 cdn ctir vd hqp phdp cila euy€t dinh
2361/8E-UBND ngdy 02/12/2013 yi vi€c thuc hi€n cudng chd thdo dd nhd, di
chuy€n tdi sdn cua gia dinh 6ng L€ vdn Tdm d€ gidi ph6ng mdt b,ing t6 dtit I 0s;

Nguoi khdi ki€n cho ring: L6 d6t 108 nim 6 mat sau cta pnO fO UrOng
duoc didu chinh trong quyct dinh 2611leD-trBND ngdy 2411112006 vlv ph€
duyct mit bang dieu chinh quy hoach du rin vd kh6ng co quytlt dinh thu troi a6t.
vi6c UBND thdnh pho cB cdn cri euytit di11h26lt dti ban hanh euyiit dit1h236r
vi cudng chti giii ph6ng m4t bang ld O6t tOS gia dinh 6ng Tdm dang o, dem giao
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16 d6t ndy cho ngudi kh6c (bd Sen, 6ng Hd) st dqng td khdng c6 c6n cri, trrli ph5p

1u4t .

Qu6 trinh gidi quytit v.u dn, Toa 6n cdp so thAm, phfc thAm chua thu thdp

tdi liQu x5c dinh vi tri quy hoach cu thC de dugc diAu chinh trong Quy6t ai*r ZOt t

bao g6m nhirng 16 dAt nao d6 x6c dinh 16 d6t 108 c6 nim trong quy ho4ch Dg 6n

cl6 duoc ph6 duyQt vd di€u chinh l4i hay kh6ng, viQc thu h6i 16 d6t 108 h6 gia dinh

6ng LC Vin Tdm dang 6 dugc thgc hiQn theo quy6t dinh neo?

Toa 6n 2 cAp chua xdc minh. thu thdp tdi lieu th6 hien qud trinh quAn ly

Nhd nudc Oi5i vOi thua d6t 108 tu ndm 1980 cho dtin khi co quy6t dinh cudng ch6

thu hdi d6t...chua ldm rO vi sao chinh quyAn dia phuong vir co quan thu6 14i cho

6ng L6 Vdn Tdm k6 khai thu thu6 vd nQp thuti A6t tai dia chi ndy; qu6 trinh su dgng

AAt, trQ Ong Tdm d5 bi chinh quydn dia phuong xu ph4t hdnh chinh lAn nio hay

chua?....d6 ldm 16 tinh hqp ph6p hay khdng hqp ph6p, c6 vi6c 16n chit5m ddthay

kh6ng 16n chi6m trong qu6 trinh su dung thira d6t 108 crla h6 gia dinh 6ng Tdm.

Trong qud trinh giai quyet rq, an, bAn khoi ki€n dd nhiiu ldn yAu cdu thu

thdp tdi h\u hm rd vi€c UBND thimh pnii CA co tien hdnh ban ddu gia to d(it

108 hay kh6ng nhtmg chaa dugc Tda dn thu thQp, ldm rd, li€n quan cl6n cdn cri

d6 quy6t dinh cu6ng ch6 thu frOi tO A6t 108, 1i6n quan d6n quy6n 1oi cta gia dinh

6ng LC Van Tam, nhung Toa 6n hai c6p da kh6ng thuc hiQn dAn d6n thi6u tdi

lieu d6 denh gi6, giiti quy6t ou en.

Li\n quan ddn vilc xac dinh cac cap chinh quyin dla phtrong c6 nhdm ldn

hay kh6ng khi ding nhiit 10 gia dinh 6ng LA Vdn Tdm ( ld con) vtti hQ gia dinh cqt

il fn Oung BA ia Ang TAm) de cho rdng, do cu L€ Tin D4ng dd daqc din bit'

cdp dtit tdi dinh cu n€n kh6ng gidi quydt quyin lqi cila h6 gia dinh 6ng Tdm khi

tnu hii diit.

Vi€c gia dinh 6ng TAm t6ch khAu khdi hQ cu L0 Tin Dung tu thdi gian nrio

vir sau d6 d6 dang lc! hQ khAu, sinh s6ng tpi d6u? thdi ditim cu LO Tin Dung clugc

c6p d6n bi 16 d6t s5 06 t4i phucrng Thanh Son ndm 1972 vd sau cl6 duoc gi6i quyit

mua 16 d6t 19 phi5 Kim D6ng vdo gm 7997, cp Dung sdng cirng ai, cung h0 khAu

v6i nhirng aiZ iO O6t 06 d6n bn vd 16 ddt 19 c6p cho cp L€ Tin Dung c6 thu ti6n, ai

^ .:
la nguor nop tren va ar ta ngudi hiQn tlang ctuoc thp hucrng? h6 gia dinh 6ng TAm

co quyAn tqi gi o nhtng ld ddt t 06, l9)

d6n viQc x5c dinh quyOn lqi cua gia dinh

hay chua tru6c khi cudng ch6 thu hdi d

dinh cudng chri thu frOi O6t giai ph6ng mdt bdng 16 aAt IOS cdn chua dugc lirm 16.
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3. Vi phSm tl6nh gi6 ch(rng cr? vh 6p dUng ph6p luit
Theo quy dinh tai kho6n 3 Di6u 39 Luat Ddt dai ndm 2003 vir khoin 1

Ei0u 32 Nghi dinh 69I20094ID-CP ngity l3l8l2O09 cia Chinh pht - Quy dinh bo

sung vd quy hoqch su dpng adt, giad6t, thu h6i dAt, b6i thuong, h5 trg vir t6i dinh
cu'. " ViQc ctdng chd thu hii dfu theo quy tllnh tgi khodn 3 Diiu 39 cfia LuAt
Diit dai cht tluqc thtTc hiQn khi cd ittt ctic tliiu kiQn sau ddy:

a) Thryc hiQn ilfing trinh tq, thrt 4tc ,i *u nii Adt, Oit thudng, hd fig,
ttii illnh cu quy tllnh tgi ctic Diiu 27, 28, 29 vd 38 Nghi dinh ndy;

D) ....

Do d6, n6u Quy6t dinh 2361IQD-LEND rgity 1211212013 cria IIBND TP

CB v/v thuc hi6n cudng ch6 thrio dd nhd, di chuytin tiri s6n cria gia dinh 6ng T6m

tai 16 d5t 108 dugc ban hirnh vir thlrc hiQn md kh6ng c6 quyiit Ainl thu h6i d6t

trudc d6 ld vi ph4m quy dlnh cria ph6p luft vA dAt dai.

ViQc BAn 6n so thAm, phtc thAm b6c y6u cAu khoi ki€n cira 6ng LC Vin
TAm trong khi chua thu thAp du tai lieu chung cri dE xric dinh tinh c6 cdn cu vd

hqp ph6p cira Quyrit dinh cudng chti thu troi tO OAt 108 hQ gia dinh 6ng TAm

dang d ld kh6ng c6 co sd, kh6ng thuy6t phgc .

VAy, Vi6n ki6m s6t nhan dan c6p cao tai Hd N6i th6ng b6o d6 cric don vi
trong toan Nganh nim dugc, cirng tham khio vd rut kinh nghiQm./.

Noi nh$n:
- 63 VKSND tinh, TP truc thu6c TW;
- C6c \4(S cdp cao 2,3; Vu 10 \4(STC
- D/c ViQn tru6ng VCI (dC b/c);

- Ltru: VT, V3.

KT.\IIEN TRIIONG
PH6 VIEN TRIICING

Tuy6nBrii Dinh
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, . , , ~ hop QuI} r! (;~ f J 0 JJ uiv V /f'J#JJ CJ4'r1) ~ ~fA, fAtJw r#t:I ~ ~.em ihj 
If'?ia? cr,i: r;m IfitJJ rJilm I~' IfjJOIf 
.;J;rfn ()jrnIJ,cAwJ~ P/~·I., _ ,_ _ ? __ 

VlEN KlEM SAT'~HAN DAN TOl CAO CONG HOA XA HO C NGHIA VIET NAM . ... 
VI¥N KIEM SAT NHAN DAN cAp CAO DQC l~p - T\l' do - Hanh phuc 

T ~I THANH PHO HO CHi MINH 
Vl~N KI~M SAT NO 
TP. HAl PJ-t01"G 

DEN ~~a~~ll~ 
Otuyen SaogUi CMtrlCQ 

Vi~nuu(mg 
DIe Dung 
Ole HUng 
DIem 
PhongNV 
f-Qt$1, Huy~n thi n, 
CVP Ai hr 
Hl>p thu St '-1 U) 

S6: 3oZ.../TB-VC3-V3 TP. H6 Chi Minh, ngay 04thang 8 nam 2016 

THONGBAO 
Rut kinh nghiem VI} an hanh chinh b] hiiy an phiic thAm d~ xet xii' lai 

Thong qua kSt qua giai quyet dan dS nghi khang nghi theo thu tuc giam d6c 
Vien KSND c~p cao tai thanh pho H6 Chi Minh thong bao toi cac dan vi 
t kinh nghiem vS viec phat hien vi pham cua Toa an trong cong tac giai 
vu an hanh chinh. 

* Npi dung V(l tin va qud trinh gitii quyit: 
Ngay 20/9/2011, ong Giang TUng ThQ va ba Td.n Thi Bich Tuyen khoi 

kien vu an hanh chinh tai T AND huyen D~t D6, tinh Ba Ria - Viing Tau yeu c~u 
Toa an tuyen huy Quyet dinh s6 4328/QD-UBND ngay 17112/2010 cua UBND /..~; --; 
huyen D~t D6 vS viec thu h6i va huy Gi~y clnrng nhan quyen sir dung d~t dff c~p 6;:»-::: 
cho vg chong ong ThQ, ba Tuyen vao ngay 12/8/2008 (Quyet dinh 4328). ~.··:·flM~·: 

Tc;ti Ban an sa tham s6 07/20 14IHC-ST ngay 3011,012~14, TAND huy~t; D~!\:~~~\ \~J(,~ 
Do tuyen bac yeu cau khoi kien c~a ong ThQ, ba Tuyen. Ong ThQ, ba Tuyen co \~i::~. 
dan khang cao toan bQ Ban an sa tham. ~ 

Tc;ti Ban an phuc thftm s6 09/20151HC-PT ngay 04/0212015, TAND tinh Ba 
Ria - Viing Tau tuyen chap nhan toan bQ khang cao va sira Ban an sa tham, 
chap nhan yeu c~u khoi kien cua ong ThQ, ba Tuyen vS viec yeu c~u huy Quyet 
dinh 4328. UBND huyen D~t Do va Vien KSND tinh Ba Ria - Vfing Tau co dan 
dS nghi khang nghi theo thu tuc giam d6c thftm dS huy Ban an phuc thftm. 

Ngay 30/312016, Vien tnrong Vien KSND c~p cao tai thanh ph6 H6 Chi 
Minh ban hanh Khang nghi giam d6c tham d6i voi Ban an phuc thftm. Tai phien 
toa giam d6c tham ngay 26/7/2016, HQi d6ng xet xir giam d6c tham T AND c~p 
cao tai thanh pho H6 Chi Minh dff chap nhan tom bQ khang nghi, tuyen huy Ban 
an phuc thftm dS xet xir lai dung quy dinh phap luat. 

* Nhiing win tlJ can rut kinh nghiem: 
- VS nguon g6c va hien trang sir dung thira d~t s6 661, to' ban d6 s6 14 toa 

lac tai thi tran Phuoc Hai, huyen £)~t Do (duoc UBND huyen D~t Do c~p Giay 
chirng nhan quyen sir dung d~t cho ong ThQ, ba Tuyen vao nam 2008): 

Nguoi khoi kien la ong ThQ, ba Tuyen cho r~ng dff tv khai hoang, quan I;' 
va sir dung thira d~t s6 661 dS trong cay tram 6n dinh, lien tuc tir nam 1992 dSn 
khi duoc c~p Giay chirng nhan quyen sir dung d~t vao nam 2008 nhung khong 
Qua ra duoc chirng cir xac thuc va co dQ tin c~y d~ clnrng minh. Trong khi do tai 
S6 muc ke thi trfm Phiroc Hai, thira d~t s6 661 diroc tach ra tir thira s6 44 (d~t 
chua sir dung, do UBND thi tran Phiroc Hai quan 1;') va tlnra s6 141 (d~t nong 
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nghiep, do ba Tr~n Thi Thanh ke khai, dang ky), Vao nam 1997, UBND thi tr~n 
Phiroc Hai thuc hien do dac ban d6 dia chinh d~ c~p Gi~y chirng nhan quyen sir 
dung d~t cho nhan dan thi ong ThQ, ba Tuyen cling khong co ke khai, dang ky 
quyen sir dung thira d~t s6 661. Trong h6 sa co ba bien ban kiem tra thuc dia lap 
vao cac ngay 021712009, 04112/2009 va 12/3/2010 cua ba co quan chirc nang la 
Ban B6i thuong thiet hai va giai phong mat bang, Phong Tai nguyen - Moi 
tnrong va Thanh tra huyen D~t Do, tiSn hanh kiem tra dQc lap, trong do co 01 
l~n kiem tra co sir clnrng kien xac nhan cua ong ThQ va 02 l&n ki~m tra co su 
chirng kien xac nhan cua dai dien UBND thi tr~n Phiroc Hai, d~u ghi nhan tren 
d~t khong co v~t kien true, hoa mau, cay trai, chi co nrng ch6i tir nhien moe thira 
that, khong co dau hieu d~t duoc khai pha, cai tao, su dung. Nhir vay, ong ThQ, 
ba Tuyen dfl khai bao khong dung v~ nguon g6c va hien trang sir dung d~t va 
khong thuoc d6i nrong diroc c~p giay clnrng nhan quyen su dung d~t thea quy 
dinh tai khoan 4 Di~u 50 Luat D~t dai nam 2003. 

Ban an phuc th&m chi can cir vao Bien ban xac minh hien trang sir dung d~t 
l~p ngay 04112/2009 cua Phong Tai nguyen - Moi tnrong, khi xac minh khong 
co mat ong ThQ, ba Tuyen va dai dien UBND thi tran Phuoc Hai, tir do cho rang 
cac ca quan chirc nang huyen D~t Do "kit IU9n ong Th9, ba Tuyen khai baa 
kh6ng dung v~ nguon g6c va hien trang su dung deft la khong dung" la phien 
dien, chua xem xet toan dien tai lieu, chirng cir co trong h6 sa. 

- V~ trinh tu, thu tuc c~p Giay clnrng nhan quyen su dung thira d~t s6 661 
cho ong ThQ, ba Tuyen: 

H6 sa xin cap Giay chirng nhan quyen sir dung d~t cua ong ThQ, ba Tuyen 
co nhieu sai sot, vi pharn nhu: Ong ThQ khong true tiSp kY vao Dan xin cap 
Gi~y chirng nhan quyen sir dung d§.t, khong true tiep nQP h6 sa va ngiroi nQp h6 
sa cling khong duoc ong ThQ uy quyen, vi pham diem b khoan 1 Dieu 123 Luat 
D~t dai nam 2003. Thira d~t s6 661 toa lac tai khu ph6 Phuoc Di~n va khu ph6 
Hai Tan nhung khi l~y Y kien khu dan cir (v~ nguon g6c va hien trang sir dung 
d~t) chi tien hanh a khu ph6 Phuoc Di~n; ngoai ra, viec l~y y kien khong co su 
tham gia cua dai dien UBND thi tran Phuoc Hai, dftn dSn viec nhfrng nguoi dan 
duoc IfrY y kien da co sir nham lan, xac nhan khong dung v€ nguon goc va hien 
trang sir dung d~t, vi pham diem b khoan 2 Dieu 135 Nghi dinh s6 
181/20041ND-CP ngay 29110/2004 va khoan 4 f)i~u 3 Nghi dinh s6 
84/20071ND-CP ngay 25/5/2007 cua Chinh phu. 

Ban an phuc th&m cho rang trinh tir, thu tuc c~p Gi~y clnrng nhan quyen str 
dung thira d~t la dung quy dinh phap luat nhung nhimg l~p luan cua ban an hoan 
toan mang tinh chu quan, khong phu hop voi tai lieu, chirng cir th~ hien trong h6 
sa. 

Voi nhtrng sai sot, vi pharn neu tren, viec c~p Gi~y chirng nhan quyen sir 
dung thira d§.t s6 661 cho ong ThQ, ba Tuyen vao nam 2008 la khong dung quy 
dinh phap luat nen viec UBND huyen Dfrt £)0 ban hanh Quyet dinh 4328 thu h6i 
va huy Gi~y clnrng nhan quyen sir dung d~t la dung. Ban an sa th&m tuyen bac 
yeu c&u khoi kien cua ong ThQ, ba Tuyen la co can cu. Ban an phuc th&m tuyen 
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sua Ban an sa tham, chap nhan yeu d.u khoi kien cua ong ThQ, ba Tuyen vS viec 
yeu c~u huy Quyet dinh 4328 la khong dung quy dinh phap luat. 

Tren day la mot s6 kinh nghiem phat hi~n vi pham khi kiSm sat ban an, 
quyet dinh cua Toa an. Vien KSND c~p cao tai thanh ph6 H6 Chi Minh neu len 
dS Vien kiSm sat nhan dan cac dia phuong tham khao, rut kinh nghiem chung.!. 

Nui nh{in: 
- D/c Thuy Khiem PVT-VKSTC (d~ B/c); 
- VI,l lO-VKSTC (d~ B/c); 
- D/c Quang VT-VC3 (d~ B/c); 
- VCl, VC2 (d~ biet); 
- VKS 63 tinh, thanh; 
- Hop thir dien nr VC3; 
- Luu: VT-VC3; VT-Vi~n 3. 
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VIEN KIEM SAT NHiN DAT.I
16r clo

CONG HoA xA HOI CH{I NGHIA VIET NAM
DQc l$p - Ttr do - II4nh phric

Hd N6i, ngdy I 3 thdng 6 ndm 20 I 8

THONG BAo
Kinh nghi6m ki6m s6t gi6i quy6t 6n Hirnh chinh

- Vi€n kiiim s6t nh6n din c5p cao 1,2,3
- Vi6n ki6m s6t nhan den c6c tinh, thinh ph6 truc thu6c TW

i6n ki6m srlt nh6n ddn t5i cao nhdn duoc ttd nghi xern xdt theo thi tuc
gi6m d6c tham d5i v6i Ban 6n Henl chinh phric *Am s6 al Dotl fttC-pT ngiy
03/712017 cria Tda rin nhdn d6n c6p cao tpi En Ning, gi6i quy6t d6i vOi ,,yeu

:,.,cau huy quyet dinh phe duyet phuong dn b6i thudng, h6 tr<t khi nhit rufic thu
hii diit", s,ifia:

Ngrdi khdri kiQn: Bi Vuong Thi Oanh - SN: 1962

Dia chi: s5 1063 duong Hung Vuong, t6 + phuong ThiQn An, thi x6 Bu6n
u6, tintr ofu L6t

Ngroi b! kian: IJBND thi xe Bu6n Hd, tinh Dik Lik
Ngrdi cd quyin lqi nghia vqt li€n quan:

6ng Pham Vin Long - SN: 1955 (chdng be Oanh)

Dia chi: sti 1063 duong Hung Vuong, 16 4 phuol€ Thign An, thi x6 Bu6n
gO, tintr o6t rit

Sau khi nghiEn crtu cdc tdi li6u c6 trong hd so vu rin, ViSn ki6m srit nhnn
d6n t6i cao,

NHANTHAY

Ngiry 171711993 vg ch?ing bd Vuong Thi Oanl duo. c UBND huyQn Kr6ng

luk (nay ld thi x6 Bu6n Hd) c6p GCNeSDE s6 8946414 gdm 03 thta rt,it v6i
t6ng di6n tich li 12.547 m2, d5t tai phuong thi6n An. Tront d6: Thna d6t s6 90
td bin dd s6 3 diCn tich z163 m2 lA d6t khu den cu; thria d6t s6 85 td b6n dii s5
3 di6n tich 6840 m2 vi Thria d6t s6 80 td ben dd si5 : ai€n tich 3544 m2 deu li
tlit n6ng nghi€p thdi han st dung l6u ddi.

Thgc hi€n dg rin x6y dlmg c6c c6ng trinh cia trung t6m hdnh chinh phuong
Thi6n An gdm: Tr4m y ti! phuong Thi6n An, Tru sd HDND - UBND phuong
Thi6n An, Tru<mg mim non Hoa Hu6ng Duong n6n gia tlinh bd bi UBND thi xE

s[;25871s-y11s-s6
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Budn Hd ban hdnh c6c quyiit dinh d6 thu hdi m6t phin diQn tich cria ci ba thria

ua, r*iri" "rif,6t 
quv6t ainr-r s6 zztlqo-unNo ngdv 17101/2012 thu hdi

759,7 m2 d6t cria thua a6t s5 qO a6 xiy dr"mg cong trinh Trqm y te phuong ThiQn

ar,;'Qrv6, ai* +q77IQD-UBND ngav Dll2Dolz ae tnu loi 2342'4 mz d6t cia

tfrta i5t s5 80 tl6 xny dvng c6ng trinh tru sd HDND - UBND phuong ThiQn An;

ouvet <linh 4401/QD-I-IBND ngirv 3l110)2013 thu hdi 1333,5 m2 cria 02 thria d5t

dlr',orl,, m'ciu trruu adt 
"6 

ss uazqz,z m2 cta thta d6t s6 90) d6 xay dpng

)?tu -Jn i."*g mim non Hoa Hu6ng Duong Di5i v6i viec thu hdi a6t a6 xay

dlmg c6c c6ng trinh trCn thi bd kh6ng c6 i ki6n gi'

T6ng sii tidn hQ gia dinh bi duoc bdi thudng ld 1'199 417'000 diing Bd

khong tld-ng j v6i quyiit dinh l4p phuong 6n bdi thuong, h6 tro cri,a UBND thi x5

euOr,"Hd, [a 
"fro 

targ c6c quyl dinh tr6n 5p gi6 b6i thudng, h5 tro chua th6a

ding lim anh huong nghidm trqng d6n quyAn lgi chinh d5ng cia gia tlinh bd'

Bd Vuong Thi oarh tla khiiiu nai a5i voi quv6t dinh- si5 2o7/QD-UBND

ngi\y lTlol/2012 vd viQc phe duyQt phuong 6n bOi thuong h5 trq gl6i ph6ng m{t

tirg 
"ong 

trinh trem y ti1 phuong Thien An vd Quyi5t dinh 4403/QD-I]BND

nee] zttlotzo'tl vd viQc ph€ duvQt phuong 6n bdi tt'uong h6 tto gi6i ph6ng m{t

Uin! 
"Org 

trinh Truhng mdm non Hoa Hu6ng Dumrg vd d6 dugc giii quy€t

te"g quyet dinh s6 3893/QD-UBND ngdv 0511112015 cira I-IBND thi x6 Budn

"a""ici*ui'aintr 
.ti zosilQo-risND nsitv t8l7l20r6 cria IJBND tinh Dik

#f xrlarl aOng y voi cdc quy6t dinh gi6i quyi5t khi6u n4i tr€n, bd Oanh c6 tlon

kloi kien vir ydu ciu Tda 6n hriy c5c Quydr dini nhu sau:

1. Quyiit dinh s5 207/QD-UBND ngdv .ll l}ll2}l2 vi viQc phe duyQt

ptr*g iridi thuong h5 trq iiai ph6ng. m?t bnng c6ng trinh tram v t6 phudng

inicn an ve uuEc LrBND th! xe Bu6n Hat phai baii thuollg cho gia dinh bd 759,7

m'? cria thira d6t s5 90 li d6t d v6i milc gi6 2.500.000 tllm2

2. Quyi:t dinh 4979IQD-UBND ngnv Dl12l2O12 vd viQc ph6 duyQt phuong

An bdi thuong h6 tro vi t6i dlnh cu xAy dung c6ng trinh tru s6 HDND - UBND

phuong ThiQn An vd buQc UBND thi xi Bu6n Hd phei b6i thuong, h6 trg cho

giu air; Ua toan t O dien ch 2342,4 m2 theo gi6 d6t n6ng nghiCp nim trong khu

aar, 
"u 

ap dgng theo khoan 2 Diiu 2l Nghi dinh si5 69/2009/ND-CP v6i mric gi6

1.000.000 tVm2.

3. Quy6t dinl 4403/QD-UBND ngiv 3ll1)l2}t3 vd viQc ph6 duvQt phuong

an Udi tt uone h5 trq giai ph6ng m[t bing c6ng trinh Trudng mim non Hoa

Hudng Duon! vi bu6c UBND thi x5 Budn Hd-ph6i,bdi tht'ong 242,3 m'z thuQc

ifr.i,, a"a, s0 ta"a6t a voi mric gi6 2.500.000 d/m2. Tii5n hdnh thu hdi hai thta d6t

s5 ss ve ,ii 9o -e h6 trq mQt thta (1091,2 m2 thria 85) li kh0ng tfting vdi khoin

1, 2 Didu 21 Nghi dinh s5 69/20094ID-CP.
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Ban 6n hanh chinh so th6m si5 O7lZOtZ,ttCSt ngity 19/412017 cria Tda ri.n

nnen dan tinh Dik lit, quyilt ai*r:

Btic y€u ciu khdi ki€n c a bd Vwtng Thi Oanh vi vi€c hiy ctic Quydt dinh:

Quy.it dinh sti 2l7/QD-UBND ngdy 17/01/2012 vi vi€c ph€ duyQt phrong dn bii
thuong h6 trq gidi ph6ng mqt biing cong trinh tam y t€ phudng Thi€n An;

Quyiit dlnh 4403/QD-UBND ngay 3l/10/201j vd vi€c ph€ duyAt phnng dn bii
,: - ,J

thuong ho trq giai phdng mat bdng cong trinh Trudng mdm non Hoa Hrbng
Dwng; Quyiit dinh 4979/QD-UBND ngdy 19/12/2012 vd vigc phA duy1t phttrng
dn bdi thudng h5 tro vd tdi dinh cr xdy dtmg c6ng trinh tru sd HDND - UBND
phfing ThiQn An.

NgiLy 24/4/2017, ngudi khoi ki6n bi Vuorg Thi Oanh c6 tlon kh6ng c6o

toan bQ ban an so thAm. Ngay O+lSlZOt7, bd Oanh c6 don khring c6o bi5 sung.

Bar 6n hanh chinh phric thirm sii 87l2ol7 ftlC-PT ngiy 03/712017 cia Tda
rin nh6n dAn c6p cao tai Dd NEng, quy6t ttinh:

Kh6ng chiip nh,in ilon khing cdo cia bd. Yrong Th! Oanh. Git ngtyAn
! '. , . ' ' - :

quyel dtnh ban an so tham.

Sau khi c6 Ban an phric thim n6u tr6n, c6 quan diiim cho ring:

Vi tii nryg: Cdc quyiit dinh phA duyQt phrcng dn bii thudng, hd trq xiy
dqtng c6ng trinh Trqm y tii phudng Thiln An, *udng mim non Hoa Htdng
Dnong, t u sd HDND - UBND phudng ThiQn An diu c6 n6i dung cdn cri vdo
cdc quy6t dinh c a \IBND tinh Oiitc tdtc; tai don khting ctio bd Oanh y1u ciu
hiy cdc quyi/t dinh gidi quyilt khi6u nai lin I cia Chi tich UBND thi xd Bu6n
H6, quydt dlnh gidi quyet khi€u nqi lAn 2 cia Chi tich UBND tinh Ddk Ldk; ctic
quy& itinh gidi quy& khidu nqi vA tq bi khiiu nai nay diu c6 dnh hfing ddn
quyin tqi cia bd Oanh, ddn diin bd Oanh khoi ki€n nAn h diii tuong gidi quyit
cia yu an. cdp so thtim chta dra Chi tich UBND huydn Budn Hi. Chi rich
UBND tinh Eiik Ldk tham gia tii tung td cdn thidu s6t. Tai phiAn tda phtic thiim
bd Oanh khai c6 d6ng thui! diit nhrmg chua duoc thua thdp cric biAn bi n6p thu6
nay.

..: -. , ,,,:.Yi npi dung: vigc tip gui bdi thdng, hO tro chra thda ddng ldm dnh hudng
diin quyin tqi cita gia dinh Oanh, vi€c xdc dinh di€n tlch dtit thii cu cia gia dinh
bd Oanh chta &ryc xdc minh trong hd so vu dn.

>crnrav
* Vi 6 4ng:
- T4i bi6n ban lim vi€c v6i bd Vuong Thi Oanh do Tda 6n nh6n d6n tinh

Eik Lik lap ngity 20/0212017 (BL 175), bA Oanh chi kh6i ki€n 03 quyiit dinh,
cu th6 la: Quy6t tlinh sti ZOZUqO-UBNO ngiry 17t0U2012; euyet dlnh
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4403/QD-UBND nsiry 3U1012013; quvi5t tlinh 4979IQD-LIBND ngdv

i.9tlLtr}lz cua LIBND thi xd Buon Hd.

Cin cri vdo Didu 8. Quy6n quyiit dinh vd tu ttinh doat cia ngudi khoi ki€n

vi Didu 115. QuyAn khdi ki€n vu 6n crla Lu6t Ti5 tung hdnh chinh nim 2015:

"Co quan, t6 cni", 
"a 

nhdn c6 quyin khdi ki€n vu dn d6i v6i quyiit dinh hdnh

chini, hanh vi hdnh chlnh, quyiit dinh ht ludt buqc th6i viec tong trudng hqp

i"ori ia'", I vdi quydt dini,-hdnh vi dd hodc dd khiiiu nai vdi ngrdi c6 thdm

,ruii sidi-qluvdt, nhtrns hA thdi hqn gidi quv6t theo quy dlnh cia phdp luQt md

i-iJrir, tiiry auq""siai qrydt noli dd duqc gidi quv'it nhwtg khang ding i'
,ir rre" r,ai qluya tniZ" rii uA qq,e, ai"lr, hdnh vi d6", duong su c6 quvdn tr4

tua ctroni5i iuqng khdi kiQn. Oo aO, tda an nnan d6n hai c6p kh6ng vi pham t5

tung.

- VA kh6ng c6o cria b?r Vuong Thi Oanh: Tai tlon biii sung khrlng c6o ngiy

o4l5l2ol7 (BL 408) bn Oanh ydu ciu hriv: Quy6t dinh s6 3893/QD-UBND ngnv

0511112015 cta UBND thi xE Bu6n Hd (Quviit dinh gini quvilt khiiiu nai lin l)
vi Quyi5t dinh s5 2086/QD-I,IBND ngdv 18/712016 cria I-IBND tinh Dik Lik
(Quy6t dlnh giai quyiit khiliu nai lin z). Tuv nhi6n, khi khdi ki€n ru an, bd Oanh

iiorg aa 
"gni 

Toa an c6p so th6m xem xdt c6c quy6t dlnh giii quv6t khiiiu nqi

t en ian a6i rie" foa 6n c6p so thdm kh6ng xem xdt, giii quytit v6n tld niy Can

cri vio di6m c klroan 1 DiAu 205 Lu{t Ti5 qng hinh chinh ndm 2015: " Khdng

cdo todn b6 hodc mAt phin cia bdn dn, quyilt dlnh c a Tda dn cdp srt thdm

chua c6 hi€u luc phdp luflt", duong sq kh6ng tluoc quy6n khrlng crlo \ugt que

ph4m vi nQi dung bin 6tr cta Tda rln c6p so thim.

- T4i phi6n tda phric th6m, bi Oanh kh6ng cu,g cAp dugc bi6n lai thu thu6

nhn A6t nang nim d6 chimg minh cho y6u ciu cira minh Theo quy dinh cria

DiAu 83 Lui-t T6 tung hdnh chi nh: "Trong qud trinh Tia dn gidi quy6t v1t 
'in

hdnh chinh, duong sv cd quyin vd ngh1a v1t giao nQp tdi li€u, ch mg ct cho Tda

dn; nhu &rong str kh6ng nQp hodc n6p kh6ng diy di fii heu' ch mg ct do Tda

dn yAu ciu md khdng c6 t!' do chinh tldng thi Tda dn cdn ai vdo tdi li€u, chung

ci md duong s{ dd giao nQp vd Tda dn dd thu thflp theo quy dinh tqi khodn 2

Diiu 8l ciiLud. t ndy itd gidi quyilt w dn".BdOanh cho r6ng tl6 tl6ng thu6 nlra

tl6t nhrmg kh6ng cung c6p ttuo. c tdi liQu, chimg cir chimg minh, do d6, Tda an

kh6ng c6 c5n cri d6 xem x6t, giii quy6t quy6t y€u c6u cta bi.

* Vi nQi dung:

- Theo quy dinh tai khoan 4 Eidu 56 Lu{t E6t dai n6m 2003: ^Gia dh do

Uj, ban nhdn idn tinh, thdnh phiS tnrc thuic tung uong quy dinh du.ctc c6ng b6

c6ng khai vdo ngdy 01 thdng 0l hdng ndm drgc su &1ng ldm cdn ct dd tinh

tnuZ ,* dure d.ii ihud thu nhdp ti chuydn quydn sir dung diit; t{nh tiin st dung
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diit vd tiin thuA &it khi giao diit, cho thu| diit kh6ng th6ng qua diiu giti quydn s*, -: , - ,,! , :
dung ddt hodc dau th<iu du dn c6 s* dyng dh: nh gid tri quyin sti dtlng dtit khi
giao d<it kh6ng thu len yi dung .1A, b phi trudc bq. bii ,hndng khi Nhd nr6c
thu hdi itdt finh An bAi thudng d6i voi ngrdi c6 hdnh vi vi piam phdp luQt vi
dtit dai md giy thigt hai cho Nhd nudc',

Do tl6, khi thu hdi a6t aii tam au rin c6ng trinh c6ng c6ng phuc vu d6n sinh
thi vi6c bdi thuong, h6 trg cho nguoi d6n duoc 6p dqng theo khung gi6 dia
phucmg, IIBND thi xd Bu6n Hd cdn cri vdo khung gi6 cria UBND tinn Ofu I-6t
li phir hqp v6i quy tlinh cta Lu6t D6t dai nam 2003 vd huong d6n tai Nghi rlinh
si5 o /ZOOqIND-CP ngity t3/8/2009, cria Chinh phn quy dinn Ud runfui quy
hoach sri dqrng d6t, gi6 ddt, thu hdi d6t, b6i thuong, h5 tro vi t6i tlinh cu.

- VC vi6c h5 tro cho gia dinh bi Oanh:

Nghi dinh s6 6glZOOgAIp-Cp ngity t3/8/2009 cria Chinh phi quy ttinh: tai
khoan I Didu 14 vd Nguy6n tic bdi thucmg, h6 tro: ,Mrri nuoc rhu'h6i aiit cia
ngudi dan-g s* dyng cd ilti diiu ki€n quy dinh tai cdc khodn l, 2, 3, 4, J, 7, g, l0
vd 11 Diiu S Nghi dinh sii lgZ/Z\TlUD-Cp ngdy 03 tking t2 ndm 2004 c a
Chinh phi vi bit thfing, hd to vd tuii dlnh at khi Nhd ni6c thu hii diit (sau
diy ggi ld Nghi dlnh sii 197/2004/ND-Cp) vd ctic Diiu 44, 45 vd 46 Nghi dinh
sii_UnO0.Z/t'tO-Cp ngay 25 ttuing.5 ndm 2007 cia Chinh phi quy dinh"bii sung
vi vigc c.tip Gidy ch ng nhin.quyin si dltng diit, thu hAi dA, fir,.ri hig, quyir ri
dltng tliit, trinh h/, th tuc bii thtdng, h5 mt, fii dinh cu khi Nhd nrm inu lii
diit vd giAi quydt khidu nqi vi dtit dai (sau ddy goi td Nghi dinh stj B4/2007/ND_
CP) thi duqc bii rhudng; trrdng h.op kh6ng iti iliiu kiQn drqc bii thudng thi
0y ban nh n ddn cdp finh xem xdt iti hd rrq,' vi khodn 3 Didu 2t: ,Ui ban
nhdn ddn ciip tinh quy dlnh cu thii tj, te h6 tro, di€n tich dlit duo. c h6 fiq;d gid
diit d trung binh dii tinh h6 trct cho phi hq v6i didu ki€n th{c ft tqi 

"dia

phrutng". Do tl6, viQc h5 tro cho gia tlinh bd Oanh phu thu6c vio diAu ki6n thuc
td tai tlia phuong vi do LrBND thi xi Au6n H6 quytit dinl.

- Vd vi6c xic tlinh di6n tich d6t d cta gia rtinh bi Oanh:

Theo quy dinh tai di6m a khoAn 4 Didu 87 Lu6t D5t dai nem 2003: ,'(Jj,

ban nhdn ddn tinh, thdnh ph6 tnrc thu6c trung unng cdn cft vdo didu kign, tqp
qud-n tai dia phuong quy dinh han m*c c6ng nhQn diit d theo s6 luong nh6n
khiiu trong h6 gia dinh" vit kJto n 3 Didu 45 Nghi dinh 181/2004ND-Cp ngiy
2911012004 cia Chinh phn va thi hdnh Luat d6r dai: ,,Trudng hqp d(it 6 c6 vt;on,
ao trong cing thia dait cd nhd d thu6c khu ttdn cu dtrlc sti dung ti ngdy tg
ttuing 12 ndm 1980 ddn tudc ngay 0t thting 7 ndm 2004 *i ain tlci i& a
&rctc xdc dinh theo quy dlnh tqi cdc khodn 3, 4 vd 5 Diiu g7 cia Lw Dh dai,,
thi han muc tl6t d do IIBND tinh quy dinh.
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Thuc ti5 uBND tinh Dik Lik da ban hdnh Quyiit dinh sii 32l2007/QD-

LBND ngdy 24l8l2OO7 quy dinh han mric giao d6t d, han mric giao d6t tr5ng,

ddi nni trqc, dit met nu6c thuOc nh6m d5t chua sir dung d6 sdn ,u6t n6ttg

nghi€p, lAm nghiQp, nu6i trdng thriy sdn, h4n mric c6ng nh6n d6t d d6i ,oi .ac

truong h.p thira d5t c6 vudn, ao cho h0 gia dinh, c6 nhen tren dia birn tinh D6k

I-at, Oldu 3 quy dinh: "Cdn c* vdo qui diit d dia phuctng vd quy hoach phdt

triin nong thdn dd ductc co quan nhd nudc c6 thdm quyin xit duyQt, han m*c

diit giao cho hQ gia dinh, cd nhdn dd tdm nhd d tqi n6ng th6n kii da kh1ng qud

400 m2 ".

H6 so dia chinh luu trft tai Ven phdng dnng kf quydn sri dqng ddt lnay ld

Chi nh6nh Vin phdng tldng kj d6t tlai thi xa Bu6n Hd) thi t4i trang s5 84, si5 thir

tu 276 cia Quy6n s6 dang ty ruong a6t Thipn An nam 1993 th6 hiQn thna d6t s5

90 td ban dO 3 t4i phuong ThiQn An, thi x6 Bu6n Hd, tinl Oat I-fu, mqc tlich su

dung d6t cta gia tlinh bi Vuong Thi Oanh ld 400 mt T 1tir" il6t th6 cu hay d6t

d), 1763 m'?CF (tuc ld cd ph€ hay cdy lau ndm) (BL 155-157).

Nhu v{y, vi€c 6p dqng ph6p lu{t vd d6t dui vd chinh srich cia LIBND hai

c6p tinh Dik Lfu< ta aring ph6p luit, do d6 Bin ri,n Hanh chinh phirc th6m sii

87 /2011ft1C-PT ngiry 03/712011cLia Tda 6n nhan dan c6p cao tai Dd Ning xt ld
c6 cin cir vi dring ph6p lu{t, kh6ng c6 cin cri khAng nghi theo thri tuc gi6m d5c

tham.

V{y, Vi6n kii5m s6t nhan dan tiii cao th6ng b6o dii ViCn kiiim s6t nh6n dan

c6p cao 1, 2, 3 vd VKSND c6c tinh, the,nh ph6 truc thuQc trung uong tham khio
kinh nghiQm trong qu6 trinh kiiim s6t gidi quy6t vu an Ha nh chitth.l/

Noi nhin:
- Nhu tron;
- D/c ViQn truong VKSNDTC (d6 b/c);
- D/c Tr6n C6ng Phan - PVT VKSNDTC
(da b/c);
- Vtu phdng VKSNDTC;
- C6ng chric Vp 10;
- Lrru: VT, Vl0, HSKS.

TL. VIE,N TRTIoNG
VU TRIJ6NG VV KITM SAT VIEC GI,&I
QIJYET CAC VU AN HANH CHINII, W

VIEC KINH DOANH, THUONC MAI, LAO
DONC VA NHONC VTEC KHAC THEO

6

PHAP LUAT
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iEii?r"-4, xo
iP. HAI P}lo4-

oruyan OiriQ

D/. tMt
Dit Hlie
D/c Hi

Qri,ltrltl
cvP
HQp th{,

ffiN IAIOM SAT NHAN DAN

- 
.CAP 

CAo TAI HA NOI

s6EtrB-vcl

CQNG HOA XA I{OI CHU NGHIA \'IET NAM
DQc lip - Tq do - Hgnh Phtic

HdN)i, ngay 12 thdngT ndm 2018

THONG BAO R{IT KINH NGHIEM
Vi ph4m trong giii quy6t vg 6n hirnh chinh vd qu6n I d6t dai

Ngril lo 12 2017. Toa dn nhdn din c6p cao rai Ha Noi mo phi€n toa phric Lhim rdt

rin hanh chinh "Khi6u ki€n hriy Ciiy chrimg nhin quy6n sir dgng dAt" d6i roi
rin hanh chinh so Oim sO OSlZOtU,ttCST ngdy 201412017 cinTda in nhen dan tinh

Thq bi kh6ng c6o, gita:

Nguoi khdi kiQn: Ong Pham Cao Thu6n, sinh n6m 1950;

Dia chi: Khu 5, x5 Ti6u Son, huyQn Doan Hung, tinh Ph[ ThQ

Ngudi bi ki€n: Uy ban nhin d6n huyQn Doan Hung, tinh Ph[ Thq;

NQi dung vU 6n

Dien tich d6t tranl ch6p thuoc ddi Trai V4y, th6n 9, xi YEn KiQn, huy6n Doan

Hing- trudc nam 2001 ld d6t tr6ng chd do COng ty chd Ph[ Thg qudn.llr', sr] drlng. Tai
vi tri ndy, \gity O417/1990, Cdng ty chd Ph[ Thg dA kj Hgp d6ng s6 02./FID vE viQc

giao quydn sri dgng dAt dai v6i diQn tich 5,1 ha cho bd Nguy6n Thi Li€n Qd c6ng nh6n

C6ng ty che Phri Thg) vd dng Ph4m Cao Thuen de tr6ng chd. Nim 2001, Uf !11nhan
ddn tin.h Ph[ Thg c6 Quydt dinh s6 644/QD-UB rgiry 13/312001 v€ viQc thu h6i, giao

ddt vd cdp gidy chimg nhin quydn sri dsng ddt cho COng ry 1i6n doanh chd Phi B€n

quydn sri dung tt6t sai.
Nsirv ,ol4/2017. Tda an nhan dan dnh Phti Thq c6 Ban 6n so thim hdnh chinh

ro oS,zdtirucsr quy6t dinh xu bdc y€u ciu khoi ki€n cua 6ng Thuan. Ngirl

18/5/2017 6ng Thudn khring crio dd nghi c6p phric th6m xt huy ben dn so tham.

Y€n Ki€n- hur€n Doan Huns.
Ngiry 1617/2015. Uy ban nh6n dan huyfn Doan Hirng. tinh Phti Thq c6p Gi6y

chrmg nifln quydn st aung a6t s6 BY 855468 voi dien rich 12.058m']d6t t4i th6n 9,

xA Ydn Ki€n, huyQn Doan Hung cho 6ng Ph4m Kim Thoa vd bd Trdn Thi Mai. Di6n

tich 12.058m2 d6t ndy nim trong diQn tich 5.1 ha gia tlinh 6ng Ph4m Cao Thu6n tld
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t}uc hie-n qulin kidm sdt vi€c girii quldr w rin o cdp phric rhdm ddi roi lu dn co
khdng cdo. Vi€n ki6m sdr nhrin d6n cip cao rai Hi Ndi nhan rhdy:

L Vi t6 tqtng:

Tda rin c6p so th6m xiic dinh ddt cdp Cidy chrmg nh4n qui in sri dung d6t cho
6ng Thoa, bd.Mai ld cia COng ty chd Phi Bdn kh6ng co nhu ciu sri dung n€n bdn
giao lai cho Uy ban nldn ddn xA Y€n Ki6n quan lj. Uy ban nhAn d6n xd y6n Ki€n
.^llg dglg rhoi Ie co quan kip h6 so Lrinh Uy ban'nhdn ddn hu1€n Doan Hnng cdp
Gidy chrmg nhrin quy€n sri dung <l6t cho 6ng ph4m Kim Thoa vd bd Tren Thi Mai.
Hai ndi dung nd1. nguoi k}oi kidn cho rang dd vi phgm phdp lu6r ra y6u ciu hril Ciiy
chung ni4n quyin su dyng ddr. Toa riLn .-,ip so ri,,i. da kirdng xdc-minh rai rjy Oun
nhdn d6n xd Y€n KiQn, kh6ng <lua Uy ban nh6n d6n xi y€n Ki€n vdo tham gia t6 tung
vdi tu c6ch Id ngudi c6 quydn loi nghia vu li€n quan ld vi ph4m ph6p luQt.

z. ye n?t dung:

- 9i"y chrmg n}dn quyin su dung dar sO ey 855468 Ui ban nldn ddn hulen
Doan HLrng c6p cho ro ch6ng 6ng Thoa ghi ngudn.gdc s* Oung ta ao Nhd nu<rc cing
nhan gu)el si dung del nhu giao ddt khdng thu riin sri dung del. Tuy nhidn. can cLr
rdo cdc tdi lidu chtng cu co lrong h6 so vu 6n.rd loi khai rai phien roa. dng Thudn
khanB dinh \ q ch6ng dng r dn si dung dir liin ki nhrnrg klrdng duoc lqr girip ianh khi

Yt bg *- drin ldp h6 socdp giiychimg nh6n cho 6+ T\d ba rraai; khong bi6t vc
vidc Uy ban nhdn drin xi ridn hdnh cho k€ khai ddng hj (uy6n sn dung d6t.

. .fg9di ra cdc trii ligu niu: Phi6u.l6y j kien dran cu: Bien bdn xdc minh ngudn
gdc. thoi h4n su dqng diir: Bien ban kiSm rra hidn rrang sri dung drir. phan ghi n[udn
gdc ddt d€u co ddu hidu rd1 x6a ghi dd dong chn..n],a, .hrlen nhuong... Nhu-rdr.
Ci6y chung nh4n.quldn sn dung ddt dd cdp cho dng Thoa- [a Mai ktrdng dung voi
ngudn g6c rrong h6 so kd khai. Cidy brin niuong ddt ngdy 26 3 2000 kh6ng co xric
nh{n cia.Uy ban nhdn dao xd y€n KiQn, kh6ng ghi -di6n 

ticir, ranh gidichuyrin
nhuqng al6t; kh6ng <luoc 6ng Thu6n, ba Lien rhn; ;rin .i.,U ki nh** Uv ban nhAn
ddn xd Ydn Ki6n.lai dua vdo d6 dd xric nhdn nguon gdc ddr. foa An nh6-n ddn tinh phu
Tho khi girii quy€t vu rin chua x6c minh ldm ricric i6i dung tr6n.

. Mat khdc. ngu6n g6c dit do h6 gia dinh bd I idn Id c6ng nhrin duoc giao dar sdn
xurir. tu^nam l-s90. sau d6 U1 ban nhdn d6n tinh moi co eu)dt-dinh s,i O++QO_UeXO
ngdl 13.32001 vd vi€c rhr.r hdi vd giao drir cho C6ng ry lien doanh chd phu Bin. eudtnnn Erar quyer Tda dn cdp so rh6m chua xdc minh v€ vidc rhuc hi€n euldt dinh so

914 9D:UB^fP ngdl 13/3200t.cda Uy ban nhrin dan ttnh ptri Tiro ve'rhu rrOi. giao
dal./ir cap Giriy chung nldn quydn si dung ddr cho Cdng r] lien doanh che phn "Ben

thu€ tai dia ban huyen Thanl Ba, huyQn HiHoa va huy€ri Lioan Huns ldm cdr cu xAc
tlinh Uy ban nhdn den xa yen KiCn nhan bdn giao tl6r irdng nmg ,en"*r6t tui adi fiai
V4y xi Y€n Ki€n vd cdp cidy chrmg nhrin 

-cho 
nguoi i'-e !u aqng ld dring chri

truong. phu hqp voi Cul !o1c.h. kd ho4ch sLi.dsng-di cna dla-phuong fiul U,Or[: HJr:.'i.T 
^mS li:, nam 2004 U1 ban nh6n ddn xd y6n Ki€n moi nhrii Adi ao COng ry

che Ph[ Bdn bdn giao. nhmg kh6ng c6 tdi IiCu rhe hien U1 Uan ntran dan xa th-dng
brio cho c6c h6 ddn c6 tt6t biSt; khdng co rei lieu rhd h ien di; hO Ong itruan duoc giai
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tru6c day C6ng ty chd Phri Thq di thanh lj Hqp ddng sO Oz ngdy 04/5/1990 hay

chu4 bdi Hgp ddng thu€ d6t sd 02 ngdy 04/5/1990 thdi han thuC dat ld lau ddi-theo

chu ki.

C6c tai liQu, chring cri thu thep trong hd so nhiiu tei liQu photo coppy, kh6ng
tlugc c6ng chimg hoic chrtng thgc nhu: Hqp d6ng v€ vi(c giao quy€n sri dung ddt dai

va cdy ldi nam iti oi ngay o1 srtsso. giil bdn nhuong dir ngAy 2o 3 2000 vd nhiiu
gid; to khdc r i pham DGu 82 Lu6t td tung hanh ch inh r € xric dinh chLrng cu.

. Qua thdm tra t4i phi€n tda phric t},rim, 6ng Thu6n kh6ng thira nhan da kj giiy
chuy6n nhugng d6t cho ai vd kh6ng biiit vd viQi Uy ban nhan dan huyQn cdp Gi61

chung nhfln quydn st dung d6t cho I I h$ gia dinh (trong do co,h0^6ng Thoa). 6ng

Thoa khdng xu6t trinh duo. c gi6y td vi viec da nQp tien de duoc cdp Giriy chtug nh{n
quydn sri dUng ddt. dei diin Uy ban nhan den huyCn Doan Hirng xac nh{n kh6ng c6

trO'so. Uan AO-AIa ctrintr quan lj vi di6n tich dir dng Thuan I d xdc nh{n sE kidm tra.

xem xdt lai quy trinh cep Gia] chung nhin qui €n su dqng ddt.

Vni viQc chua lim 16 cric chimg ct quan trong nCu tren, Tda riLn nh6n d6n tinh
Phri Thg vin dua vu 6n ra xdt xrl-vd Oa quy6t ai* tai BiLn 6n hanh chinl s6

05.201 TllCS t ngat 2}t4t2}l7 | Bdc ydu ciu khoi kiqn crla dng Ph4m Cao t hudn r €

vidc hn1 Gi6y chung nhan quyin su dung d6t cua Ui ban nhrin drin hulQn Doan Hung

c6p cho 6ng Pham Kim Thoa vir bi Tran Th! Mai ld kh6ng c6 dri cdn cri, Idm 6nh

hudng tliin quydn vd loi ich hqp phdp cia duong su. Do co. nhring vrin tl€ mdi ph6t

sinh tai phien tda phric thim, HQi ddng xet xu c6p phic thdm nhdn- dinh kh6ng th€

khic phuc vd xric minh bii sung tqi phi6n tda.

Xet thdy quri trinh girii quy6t vu 6n, Tda rin nh6n d6n cdp so thAm da c6 nhfng
vi pham thu nrC t6 n:ng vE xdc dinh u cdch tham gia t6 rung. Lhu rhdp. drinh gi6
chtmg cu chua diy du. toan di6n. khdch quan n6n Vi€n kidm sdt nlen dan cdp cao tqi

Hd Ndi dA c6. quan di6m d€ nghi vd Tda rin nhdn dd.n cdp cao t4i Hd NQi ch6p nh@n xri
tei Ban 6n s6 35312017 ftIC-PT ngdy 19 thring 12 ndm 2017 CAn cft khoen 3 Di6u
241 Lu6t t6 tung hanh chinh,.ch6p nh4n kh6ng c6o cia 6ng Pham Cao ThuAn, hiy
Ban rin hdnh chinh so th6m s6 05/2017IHCST ngiry 201412017 cria Tda rin nh6n d6n

tinh Pht Tha d6 Tda 6Ln nhAn ddn tinh Phir Thq giei quy6t lai theo thi tuc so thdm.

Vdy, viOn ki6m srit nhdn d6n c6p cao tai Hd Nqi th6ng b6o d6 c6c Vi€n kidm sdt,
nhdn d.6n iong Nganh cung tnm khAo ;d rut kinh nghiQrn./. - 

"-

Noi nhQn:
- 28 VKSND tinh TP rr.rrc t]'u& TW;
- Cac VKSND cap cao 2, 3;
- Vu l0 \4SNDIC;
- ViCn tuong VCI:
- LLru: VT. V3.

KT.!'IEN TRLTONG
PHO VIEN TRTIONG
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•. . 
VIe KS D 1'61 CAO 

KSNDCAPCAOT~HA or 
co GHOAxAHOICHO GHlA ·T 

DOc l,p - Tv do - Htnh pb e 

Ha NQi, ngay JO thang 1 nlim 2019 
,._# .. se., t. •• ¥ •.••••.• oO;lI •. <t ••• ,~ •••• ,. 

{:).., l ",11 19a: .. Jt1.p.t.t1J&·.· mo G BAo RUT GI$M 
QlUy$1 :...................................... v, an h nh chinh gih ong Le Hk Hien khM ki~n Quy~t 4inb banb c;hfnh 

cia ~c tnrlrng c, Thue 

Thong qua cong tac kiSm sat xet xU phuc tbfun V\1 an harm chinh giiia gum 
kh&i ki~n la ong U Htru HiS~ Chi Cue tnrong Cue Thu8 va guoi bi .ki~ ong 
C\lC tnnrng C\lC ThuS. Vi~n ld~m sat nMn dan cAp cao Uili m Qi thong bao de 
Vien kiAm sat nhan d8n dia plnrong trong qua trlnh kiSm sat vi~c th\l ly giai 
quySt va kiem sat xet xU V\1 an hanh chinh tham khao rut kinh nghiem. 

1. qi dung v\1 an 
Ong HiSn Ia cong cbuc M.a nucrc, cong me tai Chi cue Thue va gift ehuc V\1 

Chi C\lC wang. Theo Gi!y khai sinh va cac giAy tU tUy than cua ong nlnr: Chung 
minh nMn dan, can eucre cong dan, s6 HQ khAu gia dinh va cac loai bing cAp 
chuyen men, h6 so Dang vien thi ong sinh ngay 08/8/1960. Rieng ngay thang nam 
sinh trong h6 sa GOng chfrc va s6 BHXH thi l~i ghi ngay 271311958. Ong Hi n da 
nhieu Ian d! ngh] Cue Thue va Bao hiem xii hQi tinh <lieu chinh l~ ngay thang nam ~~ 
sinh ella ang trong H6 S(1 cong chuc va s8 BHXH theo Gity khai sinh nhung c ,'/ j~ 
co quan nay dau khong thtrc hi~n. 

- Ngay 5/112018 C\lC tnnmg C\lC Thu! can ell vao He, so cong chtrc 
Hien ~ C\lC Thue thi Ong HiSn sinh ngay 27/3/1958; can ell L~t Bao hiem 
s6 5&120 1 4/QHl 3; Nghi diM sA 46/2010IND-CP ngay 27/4/2010 Clla C '. _ 
quy dinh v6 thai vi~ va thu we nghi hun tt6i vOi COng chilc, Cue wang C1)c TIl ~' - s: 
4a ban hanb QD sa 15-QB-CT ngay 05/0112018 cho ong HiSn duoc nghi bun va 
huang che dQ BHXH til ngay 011412018. 

- Ngay 29/0112018, ong HiSn lam <too khl€u nai Quy€t dinh s6 lS/QD-CT 
ngay Q5/0112018 cua C\lC tnreng Cue thue va vi~ cho ong nghl buu de hueng eh8 
dQ BHXH; Ngay 13/3/2018~ Cue Thu~ ban hAnh Quy~t dinh sa 2921QB-CT ve viec 
giai quyet khiSu nai. 

- Khong d6ng Y voi quy!t dinh giai quySt khi8u nai, ngay 02/4/2018, (Jng U 
Hii'll Hi8n khcJi ki~ d&t Toa an nhan dan tinh, yeu cAu huy Quyet dinh s8 15/QD 
CT ngay 05/0112018 v8 viec cho ong nghl huu de huong ehe 4¢ BHXH va Quy~t 
dinh s6 2921QD-CT vA viec giili quy8t khi8u nai cua Cue tnreng C1)C ThuS. 

2. Qua trmh giai quy~t V'\l an 
Toa an tinh thu 19 giai quyet vu an hanh chinh va ra Ban an sa thfuu hanh 

chinh s6 69/20181HC-ST ngay 25/7/2018 cna Tea an Man dan tinh cia Ap dung 
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khoan 3 Dieu 32; diem b khoan 2 Dieu 193; Dieu 204; khoan 1 Dieu 206 Lu~t Ta 
tung hanh chinh; khoan 1, 2 Bi~ 6 va cac Dieu 24,25,26 Nghi dinh 123/2015/NI) 
CP ngay 16/11/2015 cua Chinh phu; khoan 2 Dieu 76 Lu~t hQ tich s5 
60/2014JQH13; khoan 2 BiSu 4 Lu~ Can bQ cong chirc s5 22/2008/QH12; diem C 
Khoan 1 Bieu 2, diem a khoan 1 Di~u 54 Lu~t BHXH s5 58/2014/QH13; Nghi 
quy€t 326/2016IUBTVQH14 ve an phi, Ie phi Toa an: Ch~p nh~ tom bQ yeu ~u 
khoi kien cua ong Hien va tuyen: Huy toan bQ Quy€t dinh hanh chinh s5 151QD-CT 
ngay 05/0112018 ve viec cho ong Hien nghi hiru, lnrong che dQ BHXH til ngay 
01/4/2018 va Quy~t dinh giai quy~t khieu nai s6 292/QB-CT ngay 13/3/2018 cua 
C\1C Thu€ d6i voi ong Hi8n. BUQc Cue Thu€ khdi phuc lai moi quyen 19i, ch€ dQ 
cho ong Hien nhu tnroc ngay 01/4/2018. Ngay 31/712018, Cue tnrong CI)C Thua 
khang cao de nghi huy ban an neu tren. 

T(J.i Ban an phuc thfun hanh chinh 86 633/2018 ngay 27/11/2018 cua Toa an 
nhan dan c~p cao 1(,1i Ha NQi: can cu diem c khoan 1 Bieu 30; di~m d khoan 1 Bieu 
123; di~m h khoan 1 Dieu 143; khoan 1 Dieu 144; khoan 4 Dieu 241 cua Lu~t t6 
tung hanh chinh va Nghi quyet s6 326/2016UBTVQH ngay 30/12/2016 cua Uy ban 
Thirong vu Quoc hQi quy dinh ve an phi: 1~ phi Toa an Quy€t dinh: Chip nh~ 
khang cao cua Cue tnrong Cue Thue; huy Ban an hanh chinh sa thfun s6 
69/2018IHC-ST ngay 25/7/2018 cua Tea an nhan dan tinh va dinh chi giai quyet vu 
an. 

3. Nhihlg vAn as cAn rut kinh nghi~m 
- Xac dinh khong dUng thdm quyJn thu Ij giai quyit v~ a11 hanh chfnh cUa 

Too an: Ong Hien nguyen la Chi C\lC wang C\1C Thu€ khieu nai cac Quyet dinh ella 
C\1C tnrong Cue Thua lien quan den cong tac t6 clnrc can bQ. Cac Quyet dinh nay 
deu la van ban hanh chinh duoc ban hanh khi xem xet quy€t dinh va giai quy€t 
khi6u nai d6i voi can bQ cong chirc trong cong tac t6 chirc can bQ. Bay 1a cac Quyet 
dinh hanh chinh thuoc nQi bQ cua nganh Thu€. 

Theo qui dinh tai di~m c, khoan 1 Dieu 30 cua Luat t6 tung hanh chinh quy 
dinh va cac tnrong hQ'P khieu kien thuoc thfun quyen giai quyet cua Toa an thi Toa 
an co thAm quyen giai quyet cac khieu kien quyet dinh harm chinh, harm vi hanh 
chinh, trir cac quyet dinh, hanh vi san day: ... "Quyit dtnh hanh chinh, hann vi hanb 
chinh mang tinh n(Ji h(J ella C(J quan, t6 chuc". 

Theo khoan 6 Bi~u 3 Lu~t t6 tung hanh chinh thi: Quyit dinh hanh chinh va 
hanh vi hann chinh mang tinh n(Ji b(J Clla C(J quan t6 chz'rc duoc hiiu Ia nhiing quyit 
dinh hiinh chlnh, hann vi hanh chinn trong viec quan Iy, chi dao, iJi€u hanl: vige 

. triin khai th1!c hi~n ki hooch cong tdc thea chuc nang, nhiem Vl-l duoc giao; cae 
quyit djnh trong cong tac t6 chsa: can b9; cong tac qulin ly kinh phi, tat san duoc 
nha nuoc giao; hoac trong cong tac !dim tra, thanh tra vi?c thuc hien nhiem v~ 
e6ng tdc i1c5i vot can b(J, cdng chtsc va chi dao, aiJu hanh. ilc5i voi cae dan vi thuoc 
thdm quyJn quan If cua C(J quan, 16 chUc (trU Quyet dinh Icy 1u~t buoc thoi viec). 
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M~t khac, ~i di~m 6 khoan 1 Bieu 32 Lu~t t6 tung hanh chinh v! thArn quy& 
giAi quyit cua Toa an c~p tinh quy dinh: Toa an cap tinh giai qU1 t theo thu tuc sa 
thAm nhUng khieu ki~ au day: ... ' KMiu kifn quydt dinh kY lu4t bU{k thOi viec ctia 
ngum dimg iJdu co quan; t6 chUc cJp tinh; bQ, ngcmh trung uang rna ngttUi khUi 
ki~n co nai Jam vice khi hi kY lu(it trtn cung pham vi dja giai Mmh chinh vcrl Toa 
tin", BiSu ~6~ lam ro them thim quyen th'\lly giai quyet cua Toa an la chi nhttng 
khl6u ki~n "Quy€t iltnh kY lu~t bupe thoi vile", con cac khleu ki~n khac lien quan 
den cong tac to clnrc la quy8t dinh nQi hQ kheng thuQc thAm quyen giai quyet cu~ 
Toa an", Do d6, viec Toa an cftp so thAm th\lly gi i quy8t V1,l an hanh chinh trong 
tnrong hop nay la kheng dUng voi qui dinh ella L$ 16 tung harm chinh vi nQi dun 
khieu ki~n nay mang tfnh nQi bQ cua 00 quan, tA chirc, kheng thuQc thAm quy~n giAi 
quy~t cua Tea an. 

Vi~ Toa an c6p so thAm th\lly giai quy& vu an khi khong thu(k thAm quyen 
giai quy~t coo minh lfl vi pham nghiem trong trong vi~ tip dung thil tuc to tung nen 
Toa an cap plnic th!m can cu khoan 4 Dieu 241 Lt4t t6 tung hanh chfnh quyet dinh 
buy an so thAm; M~t kbac, can cu diem h khoan 1 Bieu 123 L~t t6 tung hanh 
chinh, l~ ra phai tni lai don khCrl ki~ cho ong Hien. Tuy nhien, do Toa an cAp (1 

thim dA th\lly va giai quy!t VI). an hanh chinh nen c!n cit diam h khoan 1 Bi~u 143 
LuGt t6 tung hanh chinh quy~t diM dinh chi giai quy8t V\l an. 

- Qua trinh kiim sat vi?c thy If va !dbn sat xet x:U- tai phien toa hanh chinh 
kh6ng phd: hiqn sai sot, vi pham noi tren: Ki€m sat vim da khong nghien CUu kY 
cac qui dinh cua Lu,t t6 tung hanh chinh ve t.l'?am quyen giai quyet cua Toa an de 
kip thOi phat hi~ vi pham va c6 y ki~ kip tbm d~ Toa an em xet tra lai dan khm 
kien; vi~ phat bi~u quan diam tai phien tea hanh chinh sa thfun khong dUng qui 
dinh ve t6 tung cua L~t t6 tung hanh chlnh, din d~ vu an phai huy, trlt I~ dan 
khci ki~n, gay t6n kern thOi gian, kinh phi cna Nha nunc va cong dan. 

Tren day la mQt s6 thi8u sot, vi pham trong vi~ thu Iy giai quyet vu an hanh 
chfnh sa tbim, Vi~ ki~m sat lilian dan c6p cao 14i HA NQi thOng bao de Vien kiSm 
sat cac dja phuong rut kinh nghiem, d6ng thM ki~ sat ch~ ch~ vi~c tb\lly va gi.' (J 
quy8t cac vu an hanh chinh n6i chung clla Toa {mi. TI~ .0 

dinltln: 
- DIe guy!n Huy Ti8n PVT VKSTC (da b/c); 
- DIe Vi~n wang Vel (de hIe); 
- Die Nguy!n Qu6c Khanh, PVT vel (dA hiet); 
- VIO VKSND t6i cao; 
- VKS Quan 51! TW; 
• VC2, VC3; 
- 63 VKS tinh, TP true tbu~ TW; 
- TruOng D(li hQC Kiem sat Ha N~i; 
• Tnrong DT&BDNV Ki~m sat ~i tp HCM; 
- Trang Thong tin ditn ttl thu¢c VKSNDTC; 
• Luu VT (2b), Vl, Vel. 
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cua Chu tf ch Uy -ban nhiin diin huyfn Long DiJn gay ra cua nguai khai kiin. 
Chap nhgn n9i dung khimg cao con lc;d cua 6ng Nguyen Kim Haan. Sua m<}t 
phcin ban an sa thdm. 

Chdp nhrJ,n m9t phcin yeu cdu.khai ki?n cua ong Nguyin Kim Hoan. 

Huy QuyJt iljnh s6 532/QD-CC ngay 22/3/2016 cua Chu tjch Uy ban nhiin 
diin huyin Long fJi§n ". 

Toa an d.p phuc thfun con quySt dinh vs an phi.
Ngay 11/3/2020, Chanh an Toa an nhan dan t6i cao ban hanh QuySt djnh

khang nghi giam d6c thfun s6 04/2020/KN-HC dBi vm Ban an hanh chfnh phuc
thfun s6 112/2017/HC-PT ngay 26/6/2017 cua Toa an nhan dan cdp cao tcµ Thanh
ph6 H6 Chi Minh.

Ngay 20/8/2020, H9i dBng Thfun phan Toa an nhan dan t&i cao xet xir giam
d<3c thdm chdp nh� khang nghi cua Chanh an Toa an nhan dan t6i cao: Huy Ban
an hanh chinh phuc thAm s6 112/2017/HC-PT ngay 26/6/2017 cua Toa an nhan clan
c�p cao t�i Thanh phf> H6 Chi Minh, gifr nguyen Ban an sa thfun sf> 03/2017 /HC-
ST ngay 27/02/2017 cua Toa an nhan dan tinh Ba Iqa - Vung Tau. :�, . _ 

III. VAN DE C� RUT KINH NGHI¢M 
, {-;�:,v '°�;.

Viec Chu tich Uy ban nhan dan xa Phu6c Tinh xac nh�n t�m cap ch�&,Il)' r z
Nguyen Quang HuySn va ong Phan Van Bi s& ddt mfii tau cijp de Chua / 411,:' �
04 ha dtt nuoi tr6ng thuy san vao ngay 14/02/1989 la khong dung thfrm _q�;� �
theo quy dinh ti;ii BiSu 13 Lu�t Ddt dai nam 1987. .;� 

Viec ong HuySn va ong Di chuy8n nhuqng d!t va thanh qua lao d()ng cha
ong NguySn Kim Haan nhung khong c6 xac nh� cua co quan Nha nu6c co
thftm quySn. Khi chuySn nhuqng ong Huy@n, 6ng Bi khong co cac gifiy to dS
thµc hi�n quySn cua nguoi SU d\lng dfit theo Bieu 3 Nghi dinh 1 7 /1999/ND-CP
ngay 29/3/1999 cua Chinh phu quy dinh ve thu t\IC chuySn d6i, chuySn nhuqng,
cho thue ... quySn SU d\lng d§.t. Sau khi nh�n chuySn nhuqng ong Roan cung
khong lam thu t\lc dang ky ddt dai la khong dung theo quy dinh cua DiSu 33 Lu�t
Bfit dai nam 1993. Nhu v�y, vi�c su d\lllg ddt cua ong Roan la khong hqp phap.

Khi nh�n chuySn nhuqng quySn SU dl;lng ddt, tren ddt da co 02 can choi
t�m, vao nam 2004 ong Roan da cai tl;!0 l�i 02 can choi thanh san gd, vach ton,
lqp rnai la dua. Theo quy dinh t�i khoan 1 DiSu 11 Lu�t Ddt dai nam 2003 (nay
la khoan 1 DiSu 6 Lu�t Ddtdai nam 2013) thi vi�c gia dinh 6ng Roan cai tl;!0,
xay dµng 02 can choi tren dfitnuoi tr6ng thuy san (dftt nong nghi�p) la khong
dung ffi\lC dfoh sir d\lllg d§.t.

Ngay 07/3/20,1.6, Uy ban nhan dan xa Phu6c Tinh da l�p Bien ban vi
phi;im hanh chinh d6i vai ong Haan vi da co hanh vi xay d\Ifig cong trinh tren
dat khong duqc phep xay d\Ifig (dat Nha nu6c quan ly) dong thoi yeu cau ong
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