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KET LUN
Ni dung t cáo cña ông Dng Hiru Nghim, thôn 6, xã Cam Quang.

Xét dan t cáo cüa ông Dng Hü'u Nghim, dja chi thôn 6 xã Cam Quang
(Dan d ngày 13/6/20 19); ni dung t cáo "Ngày 06/6/2019, các can bó xâ Cam
Quang xudng nhà tói yêu cu gia dInh tói phái thào bó bo' rào nm trong khuón
viên quyn th dicing dá't hQp pháp ma gia dlnh tói dang th dyng d UBND xâ
Cám Quang d da't stc dyng vào myc dIch riêng. Yêu ccu nay không dtcQ'C the
hin trén bá't k,j) mç5t gid'y to' van bàn nào, Cüng nhu' khOng có thong báo tru'ó'c
cho gia dInh tOi v vic sê tháo bO ha rào dê d da't. COc can bç5 tham gia bao
góm.
- Ong Trcn COng Hoán- Cht tjch IVITTQ xã,
- Ong Du'o'ng Van Tuá'n- PhO Chi tjch UBND xâ C'm Quang,
- Ong Nguyen Huy ThOng- PhO Cht t'ch HDND xd,
- Ong Trdn Cong Hoàng- Xêi d5i tru'&ng xa Cam Quang,
- Ong Trán Quo'c Vit- Can b5 1)/a chInh xâ COni Quang;
- Ong Trcn COng K3)- Ké' toán tru'O'ng.
Truàc viêc lam và yêu ccu vO 13) nêu trên, các can ho xã Cam Quang dâ
gçp phái sy' phán z'ng tz'i' phIa gia dmnh tOi nén dà quay sang lá'y 13) do là cO
ngzthi khié'u nçti ao nhà tOi nuOi cá gay ó nhiém mói tru'mg và phn dat ao là
dat du' thica so vO'i Giá'y cht'cng nhcn quyn sz'c dyng da't da du'cic c4o ('nàm 1996)
nên UBNDxa Cam QuangphOi thu hi.
Gia dmnh tói cho rcng vic yêu ccu tháo hO hang rào d d dat, 1p ao cá
cua cOc can b xd COm Quang dO'i vO'i vic st'i' clyng da't gm din tIch dá't hQp
pháp cua gia dInh tOi là trái quy d/nh cüa pháp lut, xám phgm quyn và lQ'i ich
hQppháp cia ngu'&i silc dyng dO't.
Thy'c te', gia dInh tOi th dyng n d/nh dat nay tic nàm 1985 dé'n nay và da
du'crc UBND huyn Cam Xuyén cd'p Gid'y ch&ng nhn quyn sic dyng dOt sO' 64
QSDD/12/12/96. Hin tgi day là phn ao ma gia dInh tOi dang nuOi thá cá và
trOng rau dê gia dInh sic dyng, day cing là nguOn thu nhOp chInh cña gia dinh
chth'zg tOi ".
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Can cir Báo cáo s 07/BC-TXM ngày 10/9/20 19 cüa To kiêm tra xác
rninh theo Quyêt djnh so 2140/QD-UBND ngày 20/6/2019; Chit tjch UBND
huyn kêt 1un nhu sau:
I. Kêt qua kiêm tra, xác minh.
1. Ni dung nhfl'ng tài 1iu, bang chñ'ng ngu'ài t cáo cung cap d chirng
minh hành vi vi phm:
Bàn sao (co chng thçrc) Giy chirng nhn quyn sfr diing dt s 64
QSDD/12/12/96 mang ten Dng Nghim do LJBND huyn Cm Xuyên cap ngày
10/12/1996, vâi diên tIch dt tti thôn 6, xã Cam Quang, gôm: 200 m2 dat nba a
và 533 m2 dt vuYn;
- Bàn tuè'ng trInh cüa ông Dng Httu Nghim;
- Bàn sao (co chrng thirc) Thông báo s 124/TB-UBND ngày 12/6/2019
cña LTBND xã Cm Quang v vic thông báo kt 1un cüa Chü tjch UBND xã ti
buM lam vic vai di din h ông Dng Hüu Nghim;
- 03 hInh ành can b xà Cm Quang lam vic vai h gia dInh ông Dng
Htru Nghim tti nhà ông Dng Hiru Nghim (thrcc chiip qua din thoi và in
qua may in trên kh giy A4 thông thumg);
2. Ni dung giãi trInh cfla ngu'ô'i bj to cáo:
Ngày 21/6/2019, UBND xä Cm Quang có báo cáo giái trInh ye sir vic
theo dan t cáo cüa ông Dng Httu Nghirn vó'i ni dung cii th:
- Ngày 06/6/2019 các can b xä Cm Quang yêu cu gia dInh tháo bô
hang rào nm trong khuôn viên hcp pháp ma gia dInh ông Nghim dang sir dung
dê UBND xã Cam Quang sr diing vào miic dIch riêng. Yêu câu nay không du'çic
the hin trên bt k mt giy tà van bàn nào, cüng nhu' không có thông báo
truac cho gia dInh tôi v vic se tháo bô bi rào d d dat.
LTBND xã Cm Quang giài trInh v 2 nay nhu sau:
Chiu ngày 05/6/20 19 UBND xã Cam Quang di din D/c Tun PCT
UBND xã, d/c Vit Cong chirc TN&MT dã rnai ông Nghim len lam vic tai xä
và thông báo tr1rc tip cho ông Nghim v vic thrc hin kin chi do cüa
UBND huyn d dt san 1p rnt bang tránh ô nhim môi tru'tmg t?i h 1in k
dt vum ông Nghim thai gian thrc hin vào ngày 06/6/20 19.
- L do có ngirai khiu ni ao nuôi Ca bj ô nhim môi trumg:
Vic nay là có thirc do Hi dng mic v giáo xr Ngô Xá có 2 kin cn
san 1p h tránh viec ô nhim môi trithng ânh huang dn vic sinh boat c1ia giáo
x'r.
- Gia dInh cho rang vic yêu câu tháo dO hang rào do dat san lap ao Ca là
trái quy dinh cüa pháp lut, xâm pham quyn và igi Ich hçip pháp cüa nguai
dung.
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V dt dai ciia h ông Nghim UBND xã Crn Quang báo cáo nhu' sau:
H ông Nghim ducc UBND huyn cp Giây chirng nhn quyên sir dçing dat so
H 264619, ngày 10/12/1996, so váo so cp giây chimg nhn 64 ngày 12/12/1996
vói din tIch 733 m, gm: 200 m2 dt nhà và 533 m2 dt vuè'n; nàm 2011 nhà
nrnc dã tin hành 1p bàn d dja chinh chinh quy ghi rô ti t s 33 thira s 22
vi din tIch h ông Nghim duc sir dung là 76 1,1 m2.
DM chiu vói din tIch dt và dt vtrô'n cüa h ông Nghim theo giy
chirng nhn quyên s1r dçing dat ông Nghim dang lixu giU và vôi bàn d dja
chInh chInh quy do v nàrn 2011, UBNID xâ xét thAy thira dat so 18 din tIch
3 62,5
din tIch 1in k vâi thüa dt cüa h ông Nghirn là nãm ngoài quyên
sir dicing dt cüa h ông Nghim.
Vri tap th can bô xã du'ac giao nhim vi & trên, thirc hin cOng vic
ngày 06/6/2019 tai h ông Nghim là d tuyên truyn vn dng h dng thun
tháo do! hang rào dpn dçp các 1oi cay c& trên dt d tin hành d dt, kt qua
lam vic là h ông Nghim không dng thuân, h xin hçp thrc hóa dt d sü'
dung lâu dái, vic lam nay nm ngoài khã nàng cüa doàn mc dIch là vn dng
ho theo k hoach dt ra là không dt dugc vi vy doàn dmg vic tuyên truyên.
3. V ngun gc và qua trInh quãn 1 sli' diing aat dai dôi vri gia dInh
ông Ding Hfru Nghim:
- Ngày 12/7/2019, To xác rninh dan to cáo cüa ông Dng Htru Nghirn
tin hành bu,i lam vic vó'i Lành dao HDND, UBND, UBMTTQ, Tru'&ng các
ban ngành doàn th xã Crn Quang và các h dan (cüng thu'ô'ng trü tai thôn 6 xà
Cam Quang, là nhrng ngu&i dà cu' tni n djnh, lâu dài tti thôn 6 xà Crn Quang
tr tru'&c khi h gia dInh ông Dng HQ'u Nghim du'çc cp dat). Kêt qua buôi lam
vic xác djnh:
Thi:ra dt 432, t& bàn d la, Bàn d 299/TTg xà Cm Quang có din tIch
1075 m2 là dt nOng nghip cüa HTX Quang San do gia dInh c Bào, gia dinh
cii Thanh và gia dInh ciii Chuang sü ding d san xuât nông nghip. Sau khi dugc
HTX Quang San, UBND xã Cam Quang và UBND huyn cap mt phn thü'a
dt cho h Ong Dng Ho!u Nghim d s& dung lam dt & và dt vuO'n, phãn cOn
li cii Thanh sir diing lam dat nông nghip. Khi cii Thanh qua d&i cac thành viên
trong gia dInh cj Thanh tip tc str diing thi.ra dt d san xut nOng nghip mOt
th&i gian thI khOng s& dung.
- Ti s theo dOi bin dOng v quàn 1 dt dai ti thOn 6 xä Cm Quang
lap näm 1993 con lu'u giü, phán ánh dat vu'&n & cüa h ông Dng Hu Nghirn
là 1 sào 7 thii&c (Tu'ang du'ang 733 m2)
- H Ong Dng Hu Nghim duçc UBND huyn cp GCNQSD dt s H
264619, ngày 10/12/1996, v&i din tIch 733 m2, gôm: 200 m2 dat nha & và 533
m2 dt vu&n. GCNQSD dt ghi ten Dng Nghim
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- Theo Danh sách các h gia dInh và cá nhân du'gc giao dat nông nghip
s diing on djnh lâu dài và cp giy chimg nhn quyn sr dng dt (theo Nghj
dinh s 64-CP ngày 27/9/1993 cüa ChInh phü) tti Quyên sé, 01 kru trü tii So' Tài
Nguyen và Môi trumg tinh Ha Tinh xác djnh: Tai trang s 44, so thu ti.r 677,
Quyn s 01 xác dinh ten nguñ siir diing dt: Dng Nghim: Tong so khãu du'Q'c
giao: 5; Tng s thü'a: 7; Tng din tich du'p'c giao Va cp giy chirng nhn
quyn sir dçrng dt (m2): 2.500, trong do: Dat i: 200; Dat vun: 533; 2L: 1500; 1
vu chiêm: 267.
- Ti Bàn d da chInh chInh quy xã Cm Quang 1p narn 2011 phán ánh
dat vu'n ciia h ông Dng HU'u Nghirn thuc thü'a s 22, t bàn d s 33,
diên tIch 761 rn2, loi dt nông thôn và cay lâu närn khác, tang them din tIch
so vi GCNQSD dt du'Gc cp là 28 m2.
* Di vó'i thira dat so 18, tiy bàn d s 33, vó'i din tIch: 362,5 rn2 loti dt
nuOi trng thOy san do UBND xã Cm Quang quán l2.
Theo giái trInh cña bà Dng Thj Thanh con gái cüa ông Dng H€tu Thanh
thI thüa dAt trén do cha cüa bà là ông Thanh su dçing trng huta dn nãm 1994 thI
Ong Thanh qua di, gia dInh bà vn sir diing trông liuta t.r näm 1995- 1996 nhung
do thira dAt tip giáp vi biii rrn bj chut phá hoi nên gia dInh bà Thanh ngrng
san XUAt, dn näm 1997 giáo xiii' Ngô Xá bO rnóng xây dirng 'ai nhà Thánh
Du'ng thI bà con giáo dan dã lAy dAt dAp nn nhà Thánh Dung nên thiira dat to
thành mt vi1ng ao h. Dn närn 2011 Doàn do dac v do dc 1p bàn d da
chInh, chInh quy xä Cam Quang thI bà Thanh ra tranh chAp và yêu cu do thü'a
dAt riêng bit vi thi'ra dAt có ngun gc do cha, m bà d li.
4. Hin tring thü'a dat ma hi gia dInh ông Ding Hfl'u Nghim dang
sii diing:
Theo Bàn d dja chInh chInh quy (do ye nãm 2011), xác dnh: Phân din
tIch dAt cüa h gia dInh Ong Dng Htiu Nghim ducic cAp GCNQSD dAt ngày
10/12/1996 thuôc thiira so 22, t bàn d so 33, vO'i diên tIch 761,1 m2: Phân dat
h gia dinh ông Dng HiFu Nghim siir diing lam ao cá và trng cay ci xung
quanh thuc thiira dAt s 18, t bàn d s 33, vi din tIch: 362,5 m2 loi dAt nuOi
trng thüy san do UBND xã CAm Quang quãn 1)2.
- Theo hin trng, phAn dAt h gia dInh ông Dng HQ'u Nghim sir ding
lam ao cá và trng cay ci xung quanh thuc thira dAt s 18, t bàn d s 33,
Bàn d dja chInh chInh quy: Thira dAt có hang rào là cc b tong và luui B40,
xung quanh trng chui, có 01 biii tre và 01 cay xoan (du'O'ng kInh gc 20cm, dã
cht); PhAn chInh giü'a là ao nuoi cá và rau rnung.
5. V hành vi cüa can b xã Cm Quang bj to cáo:
Ngày 01/7/2019 Ong Dng Hü'u Nghim da tir nguyen rut dan to cáo sai
phm cira mt sé can b xã Cam Quang trong qua trInh lam vic vi gia dInh
ông vào ngày 06/6/20 19. Tuy nhien, qua trInh xác mirth ni dung dan t cáo cüa
4
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ông Dng Hthi Nghim v các sai phm cüa mt so can b xã Cam Quang trong
qua trInh lam vic vói gia dinh ông vào ngày 06/6/20 19, xác djnh:
- Truó'c khi tin hành lam vic vâi h gia dInh ông Dng Hü'u Nghim
vào ngày 06/6/2019, thI ngày 05/6/2019, UBND xä Cm Quang cIa cO buM lam
vic vi gia dInh ông Dng HU'u Nghim tii UBND xa và thông báo trirc tiêp
cho ông Nghim v vic d dt san 1p mt bng tránh ô nhim môi trithng ti
h lin k dt vu&n ông Nghim, thè'i gian thirc hin vào ngày 06/6/2019. Tuy
nhiên Doàn can b xã Ctrn Quang chua phM hçip gia dInh ông Nghirn tin
hành kim tra, thng ké cii th s Iuçmg cay cM và tài san trên phn dt ma
UBND xã Cm Quang d nghj h gia dInh ông Dng Hü'u Nghim tháo do' hang
rào, d9n d9p cay cM d tin hành d dt (phn ao nuôi Ca và cay ci xung
quanh) là chua diing trInh tu, thu tc theo quy djnh pháp lut.
- Qua trinh lam vic vth h gia dInh ông Dng Httu Nghim vào ngày
06/6/2019, Doàn can b ciia UBND xã Cm Quang chi tin hành vn dng h
gia dInh ông Dng Ho'u Nghim tháo do' hang rào dpn dçp cay côi trên dat dê
tin hành d dt, không thrc hiên hành vi tháo do' hang rào d9n dçp cay côi trên
dt.
IL Két 1un và bin pháp xu 1:
1. Kêt luân:
a) Dôi vâi vic to cáo hành vi vi pham cüa các can b xã Cm Quang:
- Vic ông Dng HQ'u Nghirn t cáo, cho ring vic yêu c.0 tháo bó be'
rào närn trong khuôn viên quyn sr ding dt hçp pháp ma gia dInh ông dang sir
ding d UBND xã Cam Quang d dt sir diing vào mc dIch riêng. Yêu cu nay
không duçc th hin trên bt kST mt giy te' van bàn nào; Cüng nhu' không có
thông báo tmc cho gia dInh ông v vic s tháo bó be' râo d d dt cüa gia
dInh ông là trái quy djnh cüa pháp luât, xâm phtm quyn vâ lçii Ich hçTp pháp
cüa ngue'i sr dung dt:
Ngày 05/6/20 19 UBND xà Cam Quang cIA có buôi lam vic và thông báo
trirc tip cho gia dInh ông Dng Hru Nghim v d dt san 1p mt bang ao h
lin k vôi dat vu'e'n e' cüa gia dInh ông Dng HU'u Nghim; ngày 12/6/2019
UBND xA Cam Quang tip tVc có Thông báo s 124/TB-UBND ye vic yêu câu
h ông D.ng HQ'u Nghirn trá lti rnt bang, de'i d9n tài san trên thra dt s 18,
te' bàn d sO 33, Bàn do da chinh quy lin k vi vuO'n ông Nghirn do UBND
xA quàn l d d dt san thp mt bang, tránh ô nhiêm môi true'ng.
Nhu vy yêu cu d san 1p mt bang, tránh ô nhim môi tnrô'ng là cn
thiêt; tuy nhiên qua trInh tO chuc th?c hin chua dung trInh tir, thu tiic, khOng
xây dirng k hoch thrc hin bang van bàn; không dam bào các yêu câu can
thiêt khi thirc hin nhim vii quàn l hành chInh,
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Nhmg qua trInh lam vic vi h gia dInh ông Dng HU'u Nghirn vào
ngày 06/6/20 19, Doàn can b cüa UBND xã Cam Quang chi tiên hành vn dng
h gia dInh ông Dng Hu'u Nghim tháo do' hang rào dpn dp các cay côi trên
dat dê tin hành do dt, không thirc hin hành vi tháo do' hang rào d9n dp các
cay ci trên dt, nén không gay thit hti ye tài san, cay côi cüa gia dInh ông
Dng HUu Nghim.
b) V nguôn gc thfra dat gia dInh ông Dng Hiru Nghim sir diing:
Thü'a dt ma h gia dInh ông Dng Hiru Nghirn dang sir ding t?i thôn 6,
xã Crn Quang duçic HTX Quang Trung, UBND xà Crn Quang cap dat lam
vuo'n vói din tIch 1 sào 7 thuó'c (Tuo'ng duung 733 rn); duc UBND huyn
cap GCNQSD dt s H 264619, ngày 10/12/1996, vi din tIch 733 rn2, gôrn:
200 m2 dt nhà và 533 m2 dt vu'o'n. GCNQSD dat ghi ten Dng Nghim. Ti
Bàn d dja chInh, chInh quy xã Cam Quang 1p näm 201 1 phãn ánh dat vu'm 6'
cüa h ông Dng Hiru Nghim thuc thia so 22, t6' bàn do sO 33, din tIch 761
m2 , 1oi dat 6' nông thôn và cay lâu nãm khác.
Thi:ra dt s 18, t6' bàn d s 33, Bàn d dja chInh chInh quy xã Cam
Quang nàrn 2011 v6'i din tIch 362 rn2 , có ngun gOc dat san xuât nông nghip
cüa gia dInh ông Dng HU'u Thanh, sau khi gia dInh ông Thanh khOng con nhu
cu sñ' ditng, UBND xä Crn Quang dna vào quàn 1 theo quy djnh, nhu'ng gia
dInh ông Dng Hru Nghirn 1n chirn sir dung trng cay xung quanh, nuOi
trng thüy san, bao chirn khuOn viên trái phép vi phm quy dlnh cüa pháp 1ut
v quàn l dt dai.
Di v6'i gia dInh Ong Dng Hthi Nghim v dat 6' và dat vuô'n dã du'c nba
nu'6'c giao 733 m2 (Dat 6' 200 m2, dt vu'è'n 533 m2) là dnng quy djnh, dam bào
quyn lçii, nhu cu cña ngu'ô'i sr dçrng dt, vi vy thfra dt s 18, t6' bàn dO 33,
bàn d dja chInh xã Cm Quang xác 1p lo?i dt nuôi trng thüy san do UBND
xã Cam Quang quàn l do gia dInh Ong Dng Htu Nghim lan chim nàm trong
khu dan cu, nay khOng con phñ hçp quy hoch ye giao dat nuOi trOng thüy san,
nên khOng dà diu kin d hçTp thirc dt nuôi trOng thüy san cho gia dInh Ong
Nghim, cn thit phài thu hM d giao cho to chirc, cá nhân khác có nhu cu s1r
diing phü h9'p quy hoch v xây dirng nOng thOn mâi cüa xä Cm Quang.
VI vy vic thirc hin thu hi din tIch dt ma h gia dInh Ong Dng HQ'u
Nghim 1n chirn, 5ir ding thuc thira dt s 18, t6' bàn do so 33 phài thrc hin
diing quy ctjnh cüa pháp 1ut v quàn l dt dai
Vic UBND xã Cam Quang xác djnh phn dt ao h gia dInh ông Nghiêm
lan chiêm ngoài Giay chà'ng nhn quyn sü' diing dt dã duçcc cp (nàm 1996) và
yêu cu h gia dInh Ong Dng Hthi Nghim thào do' hang rào dpn dçp cay ci
trên dat de tin hành d dt san 1p mt bang tránh 0 nhim mOi tru6'ng là cn
thi&, nht.rng vic thirc hin chua dung trinh tçr, thu tic ye thu hOi dat theo quy
djnh cua phàp 1ut.
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2. Bin pháp xir 1:
D khc phitc nhtng tn tii, sai sot trong cong tác quàn 1 dat dai ti
UBND xä Cam Quang tho'i gian qua; Chü tjch UBND huyn chi do UBND xã
Cam Quang và các phông, ban, ngành lien quan thrc hin rnt si ni dung sau:
2.1. DOi vi UBNID xã Cam Quang:
- Nghiêm tüc kim diem, riit kinh nghim các tp the và cá nhân có lien
quan dê xây ra sai sot v quãn 1 dt dai; v thrc hin trInh tu, thu tiic trong qua
trInh d nghj h gia dInh ông Dng Hüu Nghim tháo do' hang rào d9n dp các
cay côi trên dt do gia dInh ông Dng Hiru Nghim lan chim d tin hành do
dt vào ngày 06/6/20 19.
- Tang cu'è'ng cOng tác quán 1 nhà nuâc v dt dai trên dja bàn. Kp thOi
phát hin, xtr 1,2 các hành vi ln chim, sfr ding dt trái pháp 1ut trên dja bàn.
- Thuc hin các trInh tir, thu tc theo quy djnh cia pháp Iut d d nghj
thu hôi thü'a dat san 1p mt bang tránh ô nhim môi tru'O'ng và du'a vào quán l
theo quy djnh.
2.2. Dôi vi phông Tài nguyen - MOi trumg
- Tang cuô'ng cOng tác quàn l dt dai, hung dan, gi1ip do' UBND xã
Cm Quang xir 1 các trueing hçip có hành vi vi phm v coi nth, 1n chim dt
dai xãy ra trén dia bàn.
- Huâng dn UBND xã Cm Quang 1p thu tiic d nghj thu hi thua dt s
18, t bàn d s 33, bàn d dja chInh xä Crn Quang do gia dInh Ong Dng Htru
Nghim In chim sr dmg trái phép d giao cho UBND xâ Cm Quang quán 1
theo quy djnh cüa pháp lut, dam bào mçi t chirc, cá nhân sii'r diing dt dmg
quy djnh cüa pháp lut./.
No'i n/zân.
-Thanh tra tinh;
-TT: Huyn ôy, HDND huyn;
Chu tich PCT UBND huyên phu tiach,
-.Thanh tra huyn;
Phong TN-MT,
- Van phàng däng k9 QSD dat;
- Cong thông tin din tO' huyn;
- B phn theo döi cong vic:
- Dáng Oy, HDND, UBND xâ Cam Quang;
- Ong: Dng H&u Nghim;
- Luii: VT, HSGQ. AV
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