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QUYET DJNH
Ye vic giãi quyêt khiêu ni efla ông Nguyn Van H5'
thou 6 (nay là thôn Nam Thành) xa dm Quang.
CHITJ TCH IJY BAN NHAN DAN HUYN
Can ci.ir 1ut To chat Chmnh quyn dja phuang ngày 19/6/20 15;
Can cü 1ut Khiu nai ngày 11/11/2011; Nghj djnh so 75/2012/ND-CP ngày
03/10/20 12 cüa Chinh phU quy djnh chi tit rnt s diu cüa Lut Khiêu ni;
Can cur Nghj djnh s 192/2013/ND-CP ngây 21/11/2013 cüa Chmnh phQ quy
djnh xü phat vi pham hánh chmnh trong 1mb vçrc quán 1', s& ding tãi san Nhã nutc;
Can cü Thông tu 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 cüa Thanh tra ChInh
phü quy djnh quy trInh giãi quy& khiu nti hânh chInh;
Can cur Thông tu 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 cüa Thanh tra ChInh
phü v viêc sfrn di, b sung môt s6 diu cüa Thông tu 07/2013/TT-TTCP;
Xét don khiêu nai cüa ông Nguyn Van H' (Dan d ngãy 24/9/20 19) trQ t?i
thôn 6 xã CAm Quang vdci ni dung: "Ngày 20/9/2019 tél nhn dircrc Quyt d/nh sJ
3692/QD-CCXP ngày 19/9/20 19 ci?a UBND huyn Cdm Xuyên, cirông ché bt,5c
óng Nguyen Van H)5 thyt hiçn vic tháo dâ 300 vién ngói, khàc phyc hau qua tqi
tru'Jng giáo 1j5 cika Giáo x& IVgó Xá tgi Thón 6 xd Cam Quang, huycn Caim Xuyên,
do Chu t/ch UBND huyn Phçzm Dàng Nht k)5. Tél có j5 kié'n nhu sau:
- Tài san nay là cña Giáo x& tic khi khai hoang, ct Mc me ma cha Cng
chthng tél di no'i khác, xáy dung tru&ng sà bang td't cá nguón lyc cika toàn the Giáo
xü; chic lchóngphái cüa riêng tél.
- Vic nay là vic cüa toàn th Giáo xth; tél chi là nit giáo dan duv giao
nhiêm vu (hay mat Giáo dan trong nhüng cong vic phyc vy cáo Giáo x& vél tinh
thón tit nguyn.
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- Tói chua h duürc chInh quyén bat cu cp nào giao nhim vy chfu trách
nh/em v viêc Giáo th dd, dang và së lam. Tói cüng khong hudng lirang ta bat ca
ai cho viéc ä'ó.
- Vic Giáo x& Ngó Xá to ch&c silva chifa ngOi tru'ô'ng hc giào qua thai
gian 22 nàm xáy cly'ng và th dyng, trong dO cO m3t th&i gian cho chinh quyCn
muon tam lam no'i day hoc cho hoc sinh Truàng Cdm Quang — dd xuJng cp
nghiêm trQng, de doa dn tinh mang và tài san ctha ngwài si dyng nht là hQc sin/i.
các tré tho'... là diéu hoàn toàn phut hop lë dat và dao d&c xà hói, phi> hQp vO.i mit
phàp hin han/i.
- TOi chtca he nhdn divot van bàn, tat 1iu nào phi> hQp pháp iuçit chthig
in in/i rang tOi phái c/i/u trách nhini v vic Giáo x& tO ch&c lam nhi>ng vic can
thiét theo n/rn càu cith Githo xü Dc btt v&i vic saa c/ha ngOi truong hçc giào ly
cña Giáo xi chthng tOi, tOi c/iva boo gi& nhn dirc van bàn nào chi ra rang cá
nhdn tOi vi phgm hành chInh, hinh sy' hoçc bat c& diéu gI.
Do vy. vic Chi t/ch UBND huyn Phçim Dàng Nht /<j quyét d/nh cuong
c/C ddi vat cá n/ian tói là hoàn toàn trái phép luçt, tOt khOng the chap han/i và
p/ian dO'i, khié'u nat v quyé't d/nh nay".
Sau khi xem xét Báo cáo sé 09/BC-DKTXM ngày 08/11/2019 cOa Doàn
kim tra v kt qua kim tra, xác rninh giái quyt don khiu ni cüa ông Nguyn
Van ftY (theo Quye't dinh s6 4158/QD-UBND ngày 15/10/2019 cüa Chili tjch
UBND huyn ).
CIIü tjclz UBND /iuyn n/z?in thy:
1. TInh pháp I v dat dai vã tãi san trén dat ella Tru*ng Tiêu hçc (Cu)
ti thôn 6 xã Cam Quang.
- Déi vol vfrng dat Tnthng lieu hpc cà tai thôn 6 (Nay là thôn Narn
Thành) xA Cam Quang truácc nãm 1980 là viing dAt hoang hóa do UBND xà
Cam Quang quàn l?. Thvc hiën Chi thj s 299/1980/CT-TTg ngày 10/11/1980 cüa
Thu tuOng Chinh phü ye cong tác do dac, phân hang và dàng k9 thông ké rung dt
trong cà nuOc, xà CAm Quang trin khai thkrc hin do dac thành Ip bàn dO vào
nàm 1981-1982. Theo bàn dè 299/TTg cüa xã CAm Quang thI thü'a dat Tru'&ng
Tièu hoc cii duoc xác dinh trong th€ra dAt sê 588, Ri bàn dO so 1A, cO din tIch
là 4.960 rn2; lo?i dAt cQng th hin: dat hoang hóa, do UBND xà Cam Quang
quán 1'.
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Theo quy djnh tai Diêu 147 Lut Dat dai nAm 2013 thI dat cüa Tnthng Tiêu
bce Cam Quang diem lé (Ca sâ 3) tai thôn 6 xà Cam Quang là dt xây dng cong
trinh su nghip thuOc ngành và linh vçrc v Giáo dic và Dào tao, ngày 26/7/2004
duoc UBND xâ Cm Quang bàn giao toàn b din tIch cho Trtthng Tiéu hc Cam
Quang quàn 19 sü diing; duqc UBNID tinh Ha Tinh giao dAt và cap GiAy chüng
nhn quyn s& dung (GCNQSD) dAt s sen AQ 041159 ngàyl4/12/2009, sO vào so
cap GCNQSD dAt s6 55 ngày 14/12/2009 vOi din tich 834,5 m2 .
- V tai san trên dAt: Viêc xây dung dim lé (Ca sO 3) dày nhà hpc cap 4
gèm 3 phông bee cUa Trir&ng Tiêu hpc Cam Quang tai thOn 6 là chü truang cüa
UBND xà Cam Quang thçrc hin Lut phô cap giào duc tiêu hc cOa Quc hôi s
56/LCT-HDNN8 ngày 12/8/1991; Ngh djnh s6 338/HDBT ngày 26/10/1991 cQa
Hi dOng B truOng thi hành Lut phô cp giáo duc tiêu hc "Nhà nu'Oc có chinh
sách dông viên càc ngun tài chInh khác trong xã hi nhärn ho trci kinh phi cho sy
nghip phô cp giào diic tiu hpc. Tnthng lOp tiu hpc phái bàn dam xây clung gAn
khu dan cu d tré em di hoc phO hvp vOi km tu&, diu kin dja 19 và khi hu m61
yang"; Chi thi s 14/GD-DT ngày 03/8/1996 cüa B Giáo dye - Dào tao v day
manh xà hi bOa giáo dye, dng vién các lye lugng kinh té và xà hi dOng gop cho
giáo duc d tao thun lçii cho con em dn tru&ng hpc tp thun igi, là trách nhim
cUa xà hi dóng gOp v nhân luc, tài luc, vat luc cho su nghip giáo dye theo khà
nãng cüa minh. Can cü quy djnh tad Khoàn 1, 2 Diêu 3 và Muc 2 Diêu 4, Diêu 6
Lut Tad san cOng s 15/2017/QH ngày 21/6/2017 quy djnh v quàn 19 tài san
cOng thi dày nba hpc cAp 4 gôm 3 phOng hgc dim lé (Ca sâ 3) cüa Trithng Tiu
hoc CAm Quang tai thôn 6 xà CAm Quang là tài san cong do Nba nutc quán 19
phyc vy Igi Ich cOng cong (Cu the phyc vy day và bee cho hpc sinh khi I và
khi 2) Ia tài san thuc ha tAng Giáo dye — Dào tao không phân bit nguôn hinh
thành t& ngân sàch nba rnthc hay do nhãn dan và th chüc (Nu co) dOng gOp xây
dung, duo'c Nhà nuOc xác 1p quyên sO hQu, three ca quan cO thãrn quyên theo
dOi trén h thng s sách k toàn cã v hién v và già trj duqc bach toán tad san,
thrgc hinh thành trén dAt do Nba rnrOc quàn 19. Ngày 22/5/20 19, UBND tinh cO
quyét djnh so 1479/QD — UBND ye vic diêu chuyën tài san cOng (DAt và tài
san gän 1in vOi dAt) cüa TwOng Tiêu hoc (cü) tai thôn 6 sang cho UBND xa
CAm Quang quàn 19, danh muc tài san diu chuyn gOm: Dày nhà hyc 3 phOng,
cAp 4, nãm xây dung 1997, nguyen giá 94.500.000 dng, giá tn con lad khOng
dng, din tIch xay dyng 184 m2.
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Tfr truOc dn nay chin có bAt k3' môt van bàn, giAy to' phàp 1)2 nào phan ánh
thüa dat trên là cüa Giáo xü Ngô Xà.
2. V the hãnh vi vi phm ella ông Nguyen Van H)2 dôi vó'i vice tçr)2 s&a
chfia the phông hqc cüa Tru'ông Tiêu hyc (Cii) ti thôn 6 xa Cam Quang vã
vic xfi 1)2 ella chInh quyén dja phirong
- Cuc hçp Dai hi Giáo xü Ngô Xã khai h dâu nàrn 2019 vào hM 8 giô
ngày 17/02/2019; Chà toa cuc hpp là ông Nguyn Van H)2 ChU tjch Hi dng
Myc vy Giáo xü Ngô Xá, d ra chU truang Ui süa trithng truOc san bong, Igp Iai 2
mái, chia don vj Dông Thành, Narn Thành lam vào ngày 19/1IK)2 Hgi (Tfrc là thu 7
ngày 23/02/20 19)
- Ngày 22/02/2019 UBND xã CAm Quang dã cO buôi lam vic vOl Hi dng
Myc vy Giáo xü Ngô Xá do ông Nguyen Van HS' dal diên, tai cuc hpp UBND xã
Cam Quang dã thông báo k hoach thào do' các phOng hyc Trn&ng Tiêu hpc cO tal
thôn 6 d4 xây dng san 4n dng nhAm tao lchông gian cho con em vui chai "Ong
Nguyen Van Hj) dgi din cho H3! dóng Myc vy nêu j kin truoc day 1y tài san cüa
nhà thà lam trithng, dap tru&ng thI phthi hói j k/en nguth dan". Tal cuc h9p ông
Lé Van Tü Chü tich UBNID xã dà két lun: "Tài san và dat thuc UBND xà quàn
1)2, dn nay tài san dà xung cAp không con sü dung; UBND xa dã quy hoach lam
san bOng, không du'oc dé các to chüc ton giáo sinh hoat. Không du'oc tir)2 süa chüa
các phông h9c".
- Biên bàn lam vic ngày 23/02/20 19 ye vic Giáo xcr Ngô Xà flr)2 süa cMa
các phông hoc càa Tru'&ng Tiêu hpc (cii) Va trông cay t?i san vn dng 0 thôn 6 xã
Cam Quang, trong dO the hin vic UBND xã Cam Quang lam vic vOi ông
Nguyen Van H)2 dai din cho Hi dng Myc vii Giáo xi[r Ngô Xá ti khu vçrc
Tru&ng Tiêu hpc; ông H)2 dang chU trl chi dao bà con giáo dan tu süa 1pp 1a1
truOng hpc Va trOng cay.
- Thông bào sO 27/TB-UBND ngày 23/02/2019 ciia UBND xa Cam Quang
gui Hi dông Myc vu Giào xir Ngô Xà v viêc dinh chi viêc tu sfra các phOng hoc
cüa Trutng lieu hçc cii tai thôn 6 xa CAm Quang, trong dO yéu cãu cho Hi dOng
Myc vy ma nguOi dai din là ông Nguyn Van H)2 thông báo cho bà con giào dan
d&ng ngay viêc sfra chüa, tu süa h thng phOng hpc Tru'Ong Tiêu hpc cii, dInh chi
va dim tAt cà càc vt 1iu da tp k& ra khOi khuôn vién khu v1rc nhà hoc cii lruOng
lieu hoc tai dja bàn thôn 6.
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- Các GiAy môi, Bién bàn lam viêc các ngày 24/02/20 19; ngãy 25/02/20 19
d& vOi ông Nguyn Van H9 do UBND xã Cm Quang mèi den lam vic v vic nr
9 huy dng bã con giáo dan dé tin hành s'ra chUB càc phOng hc cüa Tru&ng Tiëu
hoc t?i thôn 6 xa Cm Quang, trong do ông Nguyn Van H9 nêu 9 kiên "Lé khai
hi dAu nãm dã d ra phuong huOng lccp phOng hpc chia ra 2 xOm; dA gp linh muc
hôi 9 cUng cac to chOc thông nhAt ngãy lam tir tru'Oc và ông H9 nói chi nhn duoc
2 In giAy mOi - L9 do yAng mt ".
- Trong cac Biên bàn lam vic ngãy 07/4/2019; ngày 08/4/2019; ngày
09/4/20 19 cOa UBND xá Cam Quang v hành vi sai phm càa ông Nguyn Van
H9, ông H9 th&a nhn: Giâi tré trng cay trong san vn dng dá dugc phé duyt
quy hoach xay drng và ti,r 9 sü'a chüa Tru&ng Tiêu hpc cU là vic lam trái phãp
1u
- Vé hânh vi vi ph?m cüa ông Nguyn Van H9: Ngày 1 7/6/2019 UBND xã
Cam Quang dã môi ông Nguyn Van H9 dn tru sO UBND xà Cam Quang dé lain
viëc, thông bào cac hành vi vi pham cOa ông Nguyn Van H9 d& vOi vic t 9 huy
dng bà con giáo dan scm chuB trithng hpc; dng thdi 1p biCn bàn vi pham hành
chinh di vOi hành vi chim co So hot dng sir nghip. Ong Nguyen Van H9 có
mat dng thoi cO 9 kin néu 19 do sCm chuB các phOng hpc cüa TnrO'ng Tiêu hyc cU
ti thOn 6 xa Cam Quang, nhung khOng k9 biên bàn vi ph?m hành chinh.
- Ngày 21/6/2019, UBND huyên ban hành Quy& djnh so 2142/QDXPVPHC dOi vOi Ong Nguyn Van H9 vol hành vi huy dng lao dng, tp két vt
lieu, tháo dâ mái ngOi và thay mái ngói 3 phông hpc cUa TruOng Tiëu hpc cu Va
trng cay trong khuOn vién san vn dng tai thOn 6 xâ Cam Quang ma khOng cO sij
cho phép cUa co quan cO thâm quyên; hinh thüc xO pht bang tin: 12.500.000
dông. Càc bin pháp khAc phvc hu qua: buc khOi phvc lai tinh trng ban du cUa
Tru'&ng Tiêu hpc cu
- Ngày 19/9/20 19 Chi tich UBND huyn ban hành Quyêt djnh so 3692/QDCCXP v vic CuOng ch buic thirc hin biên pháp khAc phyc höu qua dOi vOi Ong
Nguyn Van H9 do hành vi vi ph?m hành chInh gay ra cAn duqc khac phyc là:
Chim dyng trài phép CO 50 hoat dng sr nghip (Thay mái ngOi cUa Tru&ng Tiéu
hoc cU tai thOn 6 do UBND xã Cam Quang quán 19) ma khOng dugc Ca quan Co
thAm quyên cho phép
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Bin pháp khc phic hu qua phài thvc hin: Tháo d& toãn b ngói dã lqp
trén các phông hpc cüa Trudng Tiu hQc Cu ti thôn 6 xa Cam Quang và di chuyên
các vt tu khác ra khOi lchuôn viên san vn dng thOn 6.

11,' nhfrng v/in dêphân tich nêu trén cho thy:
- Vic ông Nguyn Van H9 lchiêu nai cho rang: Tài san cüa Trutng lieu hpc
cQ tal thôn 6 xã Cm Quang là cüa Giào xir tü khi khai hoang, cat bôc mô ma cha,
ông di noi khác xây diyng tnthng sO giào 19 bang tt cà nguôn liyc cüa toàn the giào
xü là không có can ctr vi:
Can cü quy djnh tal Thông tu so O1/1999/TT-TGCP ngày 16/6/1999 cOa
Ban Ton giáo Chinh phü thi Tru&ng giáo 19 và boat dng cüa ton giào chi ducic
phép thvc hin tai co sO tOn giào cy the trong khuOn viên thánh that, thánh thrOng,
tru sO cña M chi.rc tOn giáo; viC ông H9 cho ring ImOng lieu hpc cti tai thOn 6 xà
Cam Quang là trtrOng giáo 19 d ty 9 buy dng giáo dan sa Chüa sau khi có thông
bào cüa UBND xa CAm Quang và xac nhn cüa Co quan cO thârn quyên v tài san
cOng cüa su nghip giáo dyc là vi pham phàp 1ut.
Theo quy djnh tai Diêu 147 Lut Dat dai nãrn 2013 thi dat cüa TruO'ng lieu
hOC Cam Quang dim lê (Ca sO 3) tai thOn 6 xà CAm Quang là dAt xày dung cOng
trinh sr nghiêp thuôc linh VJJC v Giào dpC và Dào tao, dugc Ca quan cô thâm
quyn giao dAt va CAp GiAy chüng nhn quyn sü dyng dAt cho TruOng lieu hpc
Cam Quang quàn 19 sü' dung (UBND tinh Ha TThh giao dAt va cap GiAy chiThg
nhn quyn sO dyng (GCNQSD) dAt s sen AQ 041159 ngàyl4/12/2009 vOi diên
tIch 834,5 m2).
Vé tài san: Viêc xày dgng dirn lé (Co sà 3) dày nba h9c Cap 4 gôrn 3
phông hoc TruOng lieu hoc CAm Quang là chO tru'ang cua UBND xà CAm Quang
thyc hin theo Chi thj s 14/GD-DT ngày 03/8/1996 cua B Giào dyc- Dào tao ye
dAy manh xa hôi boa giáo dUC, là trách nhiêm cua xa hi dOng gOp ye nhân lyc, tài
luc, vt luc cho su nghiêp giáo dUC theo khá nàng Cna minh, dng viên Car lyc
luqng kinh t và xa hôi dOng gop cho giáo dyC dé tao diêu kiin cho Con em den
truOng h9c tp thun loi, vi vãy theo quy dinh cua phàp lut thi day là tài san cOng.
Vic ông Nguyen Van H9 Chü tich Hi dng Miic vy Giào xO Ngô Xà huy
dng bà con giáo dan ti4n hanh tu sOa lçxp lai mài ngói là vi pharn Khoàn 1 Diëu 10
Ngh djnh so 192/2013/ND-CP ngày 21/11/2013 cüa Chinh phü quy dnh xO phat
vi pham hành chInh trong linh vyc quãn 19, sO dvng tài san Nhà nutc (Chiêm dyng
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trái phép ca so hoat dng sir nghip) c&n phãi kjp thOi khAc phyc hu qua, nêu
không thrc hin buc phài crng ch dé trã 1?i hin trng ban dãu.
- Vic UBND xa CAm Quang 1p Biên bàn vi pham hành chInh ngày
17/6/2019; vic UBND huyn ban hành Quyêt djnh so 2142/QD-XPVPHC ngày
21/6/2019 xfr phat vi phçtm hành chInh, ban hành Quyêt djnh so 3692/QD-CCXP
ngày 19/9/20 19 v vic cultng ch buc ông Nguyn Van H' thvc hin vic tháo
dä rnái ngOi, RhAc phuc hu qua là có can cü và dáng quy djnh, cci the:
Ong Nguyen Van H là nguô'i chU tn Hi nghj khai ha dAu nãrn, nCu k
hoach, phãn cOng viêc, tO chüc thuc hin, luOn cO mat dé chi dao, dOn dOc bà con
giáo dan, thu'c hiên viéc tu s&a, lop mái ngói Tnithng Tiêu h9c cii tai thOn 6 xä Cam
Quang, vic nay dugc the hin các hlnh ánb sao chyp lai ti hin truung ngày
23/02/2019; trong qua trinh kim tra xác minh Ong Nguyn Van ' cOng khOng
khai bão cu the nh&ng cá than cy th khác cOng tham gia chi d?o vic tu sCm lop
rnái ngói Tnzông TiOu hpc cii.
Mt khác Ong Nguyn Van H là nguOi dai din cho Hi dng Myc vy Giáo
x(r NgO Xá 1p To trinh ngày 05/6/20 19 v vic xin h tnci kinh phi sOa chila nhà
truOng cii a thOn 6 xa Cam Quang gii'i JJBND huyn vã UBNID xã Cam Quang,
trong do ông Nguyn Van W da thin nhân hành vi sai trái cOa rninh.
* TO nh&ng vAn nêu trén d& chiu vOi các quy djnh cUa pháp 1ut
QUYET DINH:
Diêu 1.
- Gilt nguyen Quyêt djnh s 3692/QD-CCXP ngày 19/9/2019 ciia Chii tjch
UBND huyn ye vic cuàng ch Ong buc Ong Nguyen Van H' thcrc hin vic tháo
d mái ngói, kh&c phyc hu qua do vic chim dyng sin chin trái phép co sO ho?t
dng sr nghip giáo dvc.
- Yêu câu Ong Nguyn Van H buy dng lyc hrpng t?i ch tr tháo dä toàn
bQ mái ngói dâ lgp ti càc phông hoc TnrOng Tiêu hpc cii ti thôn 6 xã Cam Quang
và di chuyën vt tu khác da tp kt ra khOi san vn dng thOn 6 xä CAm Quang.
- Giao UBND xâ Cam Quang phi hop vOi UIBMTTQ, các doàn the, Ban
cong tác Mat trn, thOn truing các thOn tuyên truyn rng râi cho bà con nhân dan
trong toàn xa v viéc Ong Nguyn Van H d?i din Hi dOng Myc vu Giáo xir NgO
Xã tu sta, lop lai mái ngOi Trithng Tiêu hoc cii ti thOn 6 xâ Cam Quang là vi
phm pháp 1ut. Dng thOi M chCrc dng viên, thuyk phyc Ong Nguyn Van H tçr
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giác t chtrc vic tháo dà mái ngói, chAp hành Quyêt djnh cuOng ché cüa Chü tjch
UBND huyn.
Diêu 2.
Trong thèi han 30 ngày, k tü ngáy nhn du'qc van bàn giái quyêt khiêu nai
cüa ChO tjch UBND huyn, nu ông Nguyn Van H9 không dng 9 thi có quyn
khiu nal tip dn chü tich UBND tinh hoc khôi kin ra tôa an theo quy djnh cüa
pháp 1ut ye to tyng hart chIrih.
Diu 3. Quyêt djnh cO hiu lkrc k tü ngày k9.
Chánh van phèng HDND - UBND huyn, Chánh Thanh tra huyn, Taking
phèng Tài nguyen - Môi tnthng, TruOng phOng Ta pháp, Trudng phông Ni vir,
Tru&ng pJiông Tãi chInh — K hoach; ChU tjch UBND xã Cam Quang, ông Nguyn
Van H9, các don vj, cá nhãn có lien quan can ci Quyt dinh thi hành./. v3
No] nhân:
- Nhu diêu 3:
- UBND tinh;
- Thanh tra tinh;
- IT: Huyn üy, I-IDND huyn;
- Chü tich, các PCI UBND huyn;
- Cong TTDT huyn:
- Un: VT;
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