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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

 

Số: 1721/TB-UBND 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cẩm Xuyên, ngày 15 tháng 6 năm 2021 

 

THÔNG BÁO  

Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại. 

     

Chủ tịch UBND huyện nhận được đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hiền, 

hộ khẩu thường trú thôn Bắc Thành, xã Cẩm Dương (đơn đề ngày 17/5/2021 được 

ông Bùi Vĩnh Chính trú tại thôn Bắc Thành, xã Cẩm Dương ủy quyền theo Giấy 

ủy quyền ngày 13/5/2021); nội dung khiếu nại: đề nghị xem xét hủy bỏ Quyết định 

số 1932/QĐ-CCXP ngày 11/5/2021 về việc cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị 

tương ứng với số tiền phạt và Quyết định số 1933/QĐ-CCXP ngày 11/5/2021 về 

việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của Chủ tịch UBND 

huyện do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai bị xử phạt hành chính tại 

Quyết định số 6449/QĐ-XPVPHC ngày 24/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện. 

Nội dung khiếu nại này liên quan đến việc hộ ông Bùi Vĩnh Chính vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực đất đai, tiến hành xây dựng mái che và mở rộng sân trái 

phép cho con trai Bùi Xuân Cường với diện tích 60,9m
2
, tự ý xây hàng rào lấn 

chiếm đất của nhà văn hóa thôn Bắc Thành, xã Cẩm Dương với chiều dài 19m và 

chiều dài 6,3m để lấn chiếm số diện tích 154,6m
2
 khuôn viên nhà văn hóa thôn 

Bắc Thành xã Cẩm Dương, với hành vi vi phạm trên, ngày 24/11/2020 UBND xã 

Cẩm Dương đã tiến hành lập biên bản số 514/BB - VPHC về vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai để xử lý theo quy định của pháp luật; Chủ tịch UBND 

huyện ban hành Quyết định số 6449/QĐ-XPVPHC ngày 24/12/2020 xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Bùi Vĩnh Chính với tình tiết 

tăng nặng, vi phạm nhiều lần mức phạt là 17.500.000 đồng; áp dụng biện pháp 

khắc phục hậu quả buộc ông Bùi Vĩnh Chính tháo dỡ, giải tỏa các công trình xây 

dựng trái phép, khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Thời hạn khắc phục hậu quả là 

10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định; tuy nhiên ông Bùi Vĩnh Chính không 

chấp hành mà khiếu nại Quyết định xử phạt hành chính số 6449/QĐ-XPVPHC 

ngày 24/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện và cho rằng chưa có cơ sở pháp lý 

khẳng định ông vi phạm. 

Ngày 09/4/2021, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 1564/QĐ-

UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Bùi Vĩnh Chính theo đó khẳng định 

hành vi vi phạm của ông Bùi Vĩnh Chính là nhiều lần, với tình tiết tăng nặng, 

buộc ông Bùi Vĩnh Chính phải tháo dỡ, giải tỏa công trình trên đất vi phạm, khôi 

phục lại hiện trạng ban đầu, trả lại đất lấn chiếm là đúng quy định của pháp luật, 

đồng thời giữ nguyên Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 6449/QĐ-

XPVPHC ngày 24/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện. Vì vây không có cơ sở 

xem xét hủy bỏ Quyết định số 1932/QĐ-CCXP ngày 11/5/2021 về việc cưỡng chế 
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kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt và Quyết định số 1933/QĐ-

CCXP ngày 11/5/2021 về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu 

quả của Chủ tịch UBND huyện do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.  

  Chủ tịch UBND huyện thông báo không giải quyết khiếu nại của bà 

Nguyễn Thị Hiền người được ông Bùi Vĩnh Chính ủy quyền để bà Nguyễn Thị 

Hiền, ông Bùi Vĩnh Chính và các cơ quan có liên quan được biết./.   
Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- Sở Tài nguyên - Môi trường; 

- TT.Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 

- Công an huyện;  

- Thanh tra huyện;  

- Các phòng:  TN-MT, Tư pháp; VH-TT; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND  xã Cẩm Dương; 

- Cấp ủy, Ban cán sự thôn Bắc Thành; 

- Công dân Nguyễn Thị Hiền, Bùi Vĩnh Chính; 

- Lưu: VT. 
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