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QUYET DINH
V vic giãi quyt khiêu ni ella ông Lê Duy Phái
TO dan ph6 8 th fran Cam Xuyên
CHU TCH (JY BAN NHAN DAN HUYEN
Can cr luât T chrc Chinh quyn dja phuang ngáy 19/6/20 15;
Can cü 1ut Khiu ni ngày 11/11/2911; Nghi djnh so 75/2012/ND-CP ngày
03/10/20 12 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa Lut Khiéu nai;
Can cü Luãt Dt dai nãrn 1988; Luât Dat dai nãrn 1993, Luât Dat dainam
2003; L4t dat dal nãm 2013 vã các Nghj djnh, van bàn pháp 1ut hix&ng dan thi
hânh;
Can cr Thông tu 07/2013/TT-TTCP ngãy 3 1/10/2013 cüa Thanh tra Chinh
phü quy djnh quy trinh giài quyét khiêu ni hành chInh;
Xét dan khiu ni cüa ông Lé Duy Phái (Do'n d4 ngày 16/3/2019, don d
ngày 25/10/2018, dan dé ngày 01/5/2017); ni dung khiéu nqi: Nàm 1988 UB/VD
xd Cam TEen có cap cho toE nit iniéng dat do Ong Hoàng Anh C/in t/ch UBND xà
lc)', dd Rim Ha và dOng thué hang nárn day dz, nhung khOng biCt do gi ma gia
dlnh Ong LC Dinh Vang len fran/i chap, vic githi quyCt tranh chap cid nhiCu Ian,
den ngày 12/9/2011, UBND huyn cé quyCt d/nh thu hói và hiy hO giá fr/ phóp l
quyCt cl/nh cap gidy cháng nhcn quyên sá' dyng dat; den ngày 20/10/2014, UBND
huyén cO quyét cl/nh giái quyCt tranh chap dat dcii gE/ia h5 óng Le Dinh Vang va
Ong Le Duy Phái, theo gia dinh chñng tOE vic lam ctha quj. cap ia chtca dung vi gia
dinh cháng tOi duv'c cap dat va du'qc Rim bia dO nhu'ng hién nay dd thu hOi. V@ tOi
lam don nay dC nghf cap igi bia và dat cho gia dinh tOE dé lam nhà cho con, b 6o
ddm quyCn lql czia cOng dan, nhat là gia dinh chIn/i sách"
Sau khi xem xét Báo cáo s I7/BC-.TT ngãy 19/8/2019 cüa Thanh tra huyn
ye kCt qua râ soat, xac minh giái quyêt dan khiêu ni cUa Ong Lé Duy Phái Chü
tjch UBND huyn nhân thây:
1. Qua trInh giãi quyt ella eáe cp eáe ngành:
a. V nQi dung vii vie và qua trinh giãi quyt ella UBND thj trn
Cam Xuyên:
- Ngày 18/11/2006 gia dinh ông Yang gui dan dn UBND thj trn Cm
Xuyên voi nti dung chInh: "gia dmnh ông duqc cha mc d liii thüa dt tai té dan
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ph 8, nhung Rhi chuân bj lam nhà thI gia dinE ông Lê Duy Phái can trá, không
cho lam nhà. D nghj UBND thj trn CAm Xuyên xem xét, giái quy&".
- Ngày 28/11/2006 UBND thj frAn Cam Xuyên to chüc bOa giái nhung
thông thãnh. Tip do vào ngày 9/9/2011 và ngày 10/8/2012, UBND thj trAn CAm
Xuyên mdi các ca quan chuyên mOn cAp huyn phi hçip vâi các ban ngành cAp xâ,
tëi, chüc hai cu5c hOa giái nhu'ng khOng thành.
- Ngáy 12/9/20 12 UBNID thj trAn CAm Xuyên cO cong van s 37/UBND báo
cáo kM qua hOa giãi thông thành, d'ng thai chuyên h so vv vic, d nghj UBND
huyn thii l giài quyêt theo thâm quyên. Ngày 5/01/2013 UBND huyn ban hart
QuyM djnh s 20/QD-UBND v viêc thành lap Doàn kim tra xác minh, giài quyêt
vii viec.
b. Két qua giái quyêt cfla UBND huyn:
Ngày 22/10/20 14 IJBND huyn ban hành Quyét djnh s 6480/QD-UBND v
vic giài quyM tranh chAp dAt giO'a h ông Lé Dinh Yang vó'i h ông Lê Duy Phái
ti th dan phô 8 thj trAn Cam Xuyên theo do xác djnh:
- Thña dAt dang tranh chAp, truàc nàm 1966 là dAt san xuât nOng nghip cüa
Hap tác xa San TiM', nãm 1966 thi gia dinh bà Nguyen Thj Thào sü dung lam nhà
ô cho dM' nàm 1971 thI gia dinh bà Thào chuyên di nai khác. Sau khi gia dinh bà
Nguyen Thj Thào chuyên di thi dan vj Giái that CAm Xuyên chuyCn v lam vic
cho dM' näm 1972 thi chuyên di nai khác. Nãrn 1973 gia dinh ông Lê Dinh Yang
so tan v lam nhà & và sinh sng cho dn nàm 1985 thi gia dinh ông Lë Dinh Yang
chuyM' di noi thác sinE sM'g (cii the là chuyên v sinh song tai Di 9 HTX Son
Tiên XA CAm TiM', nay là T dan ph 13) và sau thi chuyên di thi thüa dAt bO
hoang, gia dInh ông Lé Dinh Yang thông sfr dung thUa dAt nay nü'a.
Dôi vói ông Lé Dinh Yang sau thi chuyën ye sinh song on djnh tai Di 9
HTX San Tiên (nay là to dan phô 13, thj frAn Cam Xuyên) da du'çic LTBND huyn
cap GiAy chmg nMn quyM' sir ding dAt s6 SERI U234260 vOi din tich 572m2.
Vi vy, DOi chiêu diêu 50 cüa Lut DAt dai nàm 2003; Khoàn 2 DiM' 41 cüa
Nghj djnh 181/2004/ND/CP ngày 29/10/2004 cña ChInh phü v thi hart 1ut DAt
dai quy djnh v cAp GiAy chüng nhn quyM' sü dung dat thi h Ong Lé Dinh Yang
thông dugc Nha rnrOc cong nhn quyM' su dirng dAt và thông cAp giAy chirng nhn
quyM' sü dung dAt vi gia dinE ông thông sü diing dAt tr nàm 1985 dM' th&i dim
xAy ra tranh chAp (nam 2006). Vi vy vic gia dinh ông cho ring thüa dAt nay
thuc quyên quán l, sü dung cUa gia dirt ông là thông cO co s& theo quy djnh cUa
pháp lut.
- D& vOi h ông Lë Duy Phái: Sau thi xem xét Don xin vutn & cáa Ong thi
UBND xã CAm Tiên dã dOng 32 CAp dAt cho ông Lê Duy Phái vào ngày 05/12/1988
d lam nhà cho con trên thUa dAt ma tru&c day gia dirt Ong Lê Dinh Yang dà tirng
sfr drng nlurng dà chuyM' di nai thác sinh sM'g. Mc dü dà dugc UIBND xa CAm
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Tiên dông)2 cap thüa dat nay cho gia dInh ông Lé Duy Phái dê lam nba & riêng cho
con trén thira dAt vu&n eQ cüa ông Lé DInh Vang dA chuyn di nai khác dé sinh
sng, tuy nhiên UBND xâ CAm tin chin thvc hin quy trinh giao dAt d cAp có
thâm quyên giao dat cho gia dInh ông theo dung quy djnh. Dng thôi tü khi dirge
UBND xä Cam Tiên dông)2 giao dat (nam 1988) thi ông Lé Duy Phái cQng không
sü dung dAt tir thôi dim do cho dn icE xãy ra tranh chap (nàm 2006)
Vi vây, can cu1r Diu 50 cUa Luât Dat dai nãm 2003, Khoàn 2 Diêu 41 cUa
Nghi dinh 181/2004/ND/CP ngày 29/10/2004 cüa Chinh phü v thi hành Lut DAt
dai quy djnh ye cap Giây ch&ng nhn quyn su1r diing dAt thi h ông Lé Duy Phái
thông dirge Nba mr&c cong nhn quyn su1r dçmg dAt và không cap giAy ch&ng nhn
quyn sü' dung dAt vi gia dinh ông lchOng sü dung dAt tir nãm 1985 dn th&i dim
xày ra tranh chAp (nãm 2006). Vi vy vic gia dinh ông cho ring th&a dAt dang
tranh chAp nay thuc quyn quán 1)2, sfr dung cQa gia dInh ông là không có ca s&
theo quy djnh cüa Pháp Iut.
Thüa dAt nay, nàm 2011 IJBND huyn dà cAp GiAy chu1rng nhn quyn sfr
dyng dAt s Sen BC976121 cho Ong Lê Duy Phái và bà Dâu Thi Loan, tuy nhiên
sau dO dà phát hin vic cAp GiAy chu1mg nhn là trái quy djnh cUa pháp lut nén dã
thu hôi tai Quyêt djnh sO 1670/QD-UBNID ngày 12/9/2011.
Tfr kk qua kim tra, xác minh, d& chiu quy djnh cUa pháp lut v quán 1)2
dAt dai, ChU tich UBND huyên quyt djnh:
(1). KhOng thira nhn noi dung Don cña gia dinh ông Lê Dinh Vang yêu cAu
dirge quyn s& dung dOi v&i th&a dAt s6 1042, t& bàn d s 05 bàn d dja chInh
thuôc t dan pM 8 thj frAn CAm Xuyên. Vi thfra dAt nay gia dinh ông thông sü
dung tir nãm 1985 cho dn thai dim phát sinh tranh chAp (näm 2006)
(2). KhOng cOng nhön quyn sü dung dat dOi v&i thüa dat nay cho ông Lé
Duy Phái, vi gia dInh Ong Lé Duy Phái thông sfr dyng dAt tü khi UBND xa CAm
Tiên dông)2 cap dAt (nam 1988) cho dn khi xày ra tranh chAp (nàm 2006).
Giao UBND thj trAn CAm Xuyên:
- Dim thüa dAt séi 1042, t& bàn d s 05, lo?i bàn do dja chinh thuc to dan
pM 8 vào quàn 1)2 theo quy djnh va có phircmg an d dun dat vào sü dung có hiu
qua.
- CO phi.rong an d hoàn trà lai s tin thu sU dung dAt phi nông nghip ma
Ong Lê Duy Phái dã nOp tü näm 2007 dn nay.
- Nëu h gia dinh Ong Lé Dinh Vang, gia dinh ông Lé Duy Phái có nhu cAu
dirge giao dAt a thi UBND thj trAn CAm Xuyên tin hành quy trInh giao dAt & theo
dung quy djnh cUa pháp lut hin hành.
c. Két qua giãi quyt cfla UBND huh:
Sau icE Ong Lé Dinh Vang, To dan pM 13, thi trAn CAm Xuyên, huyn CAm
Xuyên khiêu nai Quyét djnh sO 6480/QD-CTUBND ngày 20/10/2004 cUa Chü tjch
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TJBND huyn CAm Xuyén ye vic giài quyCt tranh chap dat dai giüa h ông LC
Dinh 'lang vOi h ông Lê Duy Phái tai To dan phô 8, thj trân CAm XuyCn, huyn
Cam XuyCn. Vi,i vic dâ duqc UBND tinh thu 19 ban hành Quyêt dinh so 799/QDUBND ngày 06/03/2015 ye vic kiêrn tra, xác minh ni dung khiêu ni. Tuy nhiCn,
sau khi dugc Sà Tài nguyen và Môi trithng ciing doàn kiêrn tra giài thich cu the,
ngày 30/6/2015 gia dinh ông Lé DInh 'lang da cô Dan rut khiCu ni. Ngày
07/7/2015, UBND tinh dä ban hành Quyêt djnh so 2615/QD-UBND ye vic dinh
chi giâi quyêt khiu ni càa Ong LC Dinh Vang.
DEmg thdi ngày 13/01/2016 S& Tài nguyen - MOi tru'&ng có COng van sê
79/TNMT-TTr chi dao UBND huyn chü tn lam vic cci the vó1 UBND thj trãn
Cam Xuyên, h gia dInh ông Lé Dinh 'lang và h ông Lê Duy Phái thông nhât
phuong an xü 19, bào dam quyên Igi cho hai h gia dinh trén thCra dat 1042, Ta bàn
d s 5 - Bàn d dia chInh, thuc T dan ph 8, thj trAn CAm Xuyén. Ngày
13/4/2016 các phông, ban chic nang cüa UBND huyn và IJBND thi trãn Cam
Xuyên dâ cO buôi lam vic v&i 2 h ông Lé Dinh 'lang và h Ong Le Duy Phét,
nhung buôi lam vic không dçtt kêt qua vi ông Lé Duy Phái khOng cO mat. Ngãy
17/6/2016 các phông, ban chtrc nãng cüa IJBND huyn và UBND thj trãn Cam
Xuyên tip tuc có buôi lam viêc vOi 2 h ông Lê Dinh 'lang và h ông LC Duy
Phãi: Tai buôi lam viêc h ông LC Dlnh 'lang dé nghj chia dOi tha dat môi gia
dinh mt na, nhrng gia dinh ông Lé Duy Phãi khOng clông 9.
2. Kêt qua kiêm tra, rã soát:
a. Vê ngun g6c thfl'a cMt cfla ông Lê Duy Phái
- Thüa dAt ông Lê Duy Phái khiu ni UBND huyn thu hôi GCNQSD dat:
Truôc nãrn 1966 là dat san xuãt nông nghip cüa Hccp Mc xã Son Tiën. TLr nam
1967 d'n 1972 giai doan chin tranh ác 1it thfra dat do gia dinh bà Thào so tan ye
sü dvng, sau khi gia dInh bà Thào chuyên ye sinh song tçii vu&n cQ thi thra dñt
duoc cü'a hang Giài that Cam Xuyên sü dvng lam Icho hang rnt thdi gian ngän.
Dn näm 1973 thi h gia dInh Ong Le Dinh 'lang chuyên v sng, dn närn 1985
thi gia dinh ông Le Dinh Vang chuy'n v sinh sng trén thüa dat nay thuc TO dan
ph 13 th trAn Cam Xuyên nén tha dAt bO trng
- Ngày 10/7/1988 ông LC Duy Tinh (tüc Lé Duy Phái) lam don xin cap dat
lam nhâ & cho con, dugc HTX Son Tin xãc nhn vào don dông 9 cap dat ngày
15/10/1988 có ni dung "Kinh gui UBND xâ Can? Tién theo nguvcn vçng xin dut
lam nhà riêng cho con ctha óng Lé Duy Tinh d5i 2, xét hoân cánh cu the vuYn chat,
con dóng, chu'ng tói nhck frI và d ngh/ (iJy ban cá'p mç5t manh dct thuc vu'àn cL
cta óng Vang trá Iqi trong khu dan cit. Dé ngh/ Uy ban giái quyét". Dugc UBND
xà CAm Tiên xét duyt vào don dOng 9 cAp cho ông Lé Duy Phái ngày 05/12/1988
vOi ni dung "Can ca dun xin dét lam nhà riêng cho con ci?a óng LC Duv TIn/i là
xd vien dói 2 HTX Son Tié'n; can cu diu kiên, hoàn cánh gia din/i vii tiCu chuón
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cong dan. Xét sirt nhá't trI cta Ban quán 1j5 HTXSo'n Tién ngây 15/10/1988; Thu'd'ng
trrc L/BVD xã xét thdy Ong Tinh vita qua din cap dat chtca cO, chi rnua lai vu'On
dé a; nay xJ dng j cp cho Ong mánh vu'Jn cü Ong Vang nay di chuvén ye th/
wJn, dién tich 1 sào 3 thu&c, xâ dngj) c4p Igi cho Ong Lé Duy Tin/i lam nhà riéng
cho con". Ngày 06/5/20 10 ông Lé Duy Phái lam dan xin cap GCNQSD dAt, throc
UBND thj trân Cam Xuyên và phông Tâi nguyen MOi trung thy l' h so vâ
dLIVC UBND huyn ban hAnh Quyt djnh so 07/QD-UBND ngày 10/01/2011 V/v
cAp GCNQSD dat sO BC 976121 ngày 10/01/2011 vOl din tIch 452.68 m2 (d.t a
200 m2, dAt trOng cay lan nãm 252.68 m2) cho ông Lé Duy PhAi.
Sau khi phát sinh tranh chAp UBND huyn ban hânh Quy& djnh sS
I 670/QD-UBND ngày 12/9/2011 V/v thu hôi và bUy bO Quyêt dinh s 07/QDUBND ngày 10/01/2011 cUa IJBND huyn kern theo GCNQSD dAt s BC 976212
cUa ông Lé Duy Phài nêu trén.
b. Qua trInh sü dçng thü'a dAt vã vic thiyc hin nghiavy tãi chInh
- Kiérn tra Bàn do dja chInh chinh quy cüa thj trân Cam Xuyén 1p nãm
2000 thi thüa s 1042, to bàn d s 05 thuOc thôn 8 thj trAn CAm Xuyén din tIch
do d?c 498 m2, '°a dAt vithn 6, chU sfr dyng là ông Lé Duy Phái.
- Két qua kirn tra hin trng và vic sU dyng thüa dAt:
Thüa dAt tranh chAp co tOng din tIch (do dçzc 1w dC c4o GCNQSD dat cho
ong Le Duy Phai): 452.68 m:
PhIa Bãc giáp mucxng tiêu nu&c cO chiu rng 13,7 rn
Phia Nam giáp thrOng vâ mtrnng tiêu nutc cO chiêu rng 15,5 rn
PhIa Dông giáp duOng hin trng dài 26,4 m
Phia Tãy giàp muang tiêu rnthc dài 27 m.
TrCn thüa dAt có 5 cay tro, trong do cO 3 cay tro dâ nhiêu nãm tuôi, hin t?i
thita dAt chua cO cong trinh xây dijng; theo mt so nguOi dan sinh sOng trong khu
vuc thi vào khoáng narn 1991 dn nàm 2000, h gia dinh ông Lé Duy Phái sfr dyng
tha dAt trng rau màu.
- Viéc thi,rc hin nghia vy tài chInh: TO nãrn 2007 — 2014 ho Ong Lé Duy
Phái déu thyc hin nghia vy thué nba dat vã thuê sO dyng dAt phi nOng nghip cho
ngãn sách nhà nuOc.
* Tic nhfrng vn d nêu trén cho thy:
- H Ong Lé Duy Phái duqc HTX Son Tin và UBND xã CAm Tin cAp dat
cho con lam nba 6 là chInh dáng, dUng d6i tugng theo quy djnh cUa lut dat dai
nãm 1987, san khi ducc UBNID xã CAm Tién dông ' cap dAt lam nba 6 cho con,
mac dO chua lam nba , nhung h ông Lé Doy Phái vn sO dyng dAt trOng ran,
man, duoc xãc lap chO sO dung dat trên bàn do dia chInh và thçrc hin nghia vy
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thu thi vOl nhà nuOc khi có yêu cAu tü nãrn 2007- 2014, trong qua trinh quàn 19,
sU' dung thüa dAt chuB có sir tác dng cUa ca quan quán 19 Nba nu'Oc v dat dai dM
vOl vic thu hôi dAt; vi vy vic UBND huyn ban hành Quyét dlnh s 6480/QD -UBND ngày 20/10/2014 ye giâi quyêt tranh chap dAt dal gi&a h ông IA Dinh
Vang vOi h ông Lé Duy Phái, theo do "Không cong nMn quyën s dvng tha dat
sO 1042, tO bàn do sO 5, bàn do Wa chinh thuc tO dan phO 8 thj trân Cam Xuyên
cho hO ông Lé Duy Phái" là thiu can cur xác thvc và thông phñ hcrp Diu 38 Lut
Dat dai nãm 2003 v thu hi dat.
- Viêc tranh chAp dOi lai tMa dAt s 1042, tO bàn d so 05 thuOc tO dan phO
8 thj trAn Cam Xuyên din tIch do d?c 498 in2, loai dAt vudn a, chü si dvng là Ong
Lé Duy Phái cilia ông Lê Dmnh Vang là thông cO ca sO, dâ du'gc IJBND huyên giài
quy& tai Quyt dinh s 6480/QD — UBN]J ngày 20/10/20 14 là dáng quy djnh cda
phàp lut (Diêu I Lut dat dal nãm 1987, Khoàn 2 Diêu 2 Lut Dat dai nam 1993,
Khoàn 2 Diêu 10 Luât Dat dai näm 2003, Diêu 26 Luât Dat dai nAm 2013 'Whit
nithc khóng thà'a nhçn vic diti lgi dct vit klióng xern xét githi quyt khiu nqi ye
vic dói lai dat mit nut nithc dâ giao cho ngu'&i kha'c sü' dyng theo chInh sitch dat
dcii tru'ó'c ngty 15/10/1993")
Tuy vy trong qua trinh giái quyêt tranh chap dat dai gicra 2 hO ông Lé Dinh
Vang vOi hO ông Lé Duy Phái t?i Quyêt djnh s6 6480/QD — UBND ngày
20/10/20 14, UBND huyn chusa khôi phvc 1a1 quyên silr dung thüa sA 1042, tO bàn
loai dat
dA sA 05 thuôc tA dan phô 8 thj trAn CAm Xuyên din tIch do dac 498
vuOn a, cho ông Lé Duy Phái dã dugc UBND huyn ban hành Quyét djnh sO
07/QD-UBND ngày 10/01/2011 ye vic cap GCNQSD dat sO BC 976212 ma
thông cong nhn quyn silt dung dAt và lchông cap (CNQSD dat cho hO ông Lé
Duy Phái theo quy d4nh ti Diéu 50 Lut DAt dai 2003 và Khoàn 2 Diéu 41 Nghj
dinh sA 181/2004/ND-CP ngày 29/10/2004 cilia Chinh phü là thiêu co sO.
Vic SO Tài nguyen — Môi truOng cO Cong van so 79/TNMT-TTr ngày
13/01/2016 chi dao UBND huyn chili tn lam vic cv the vOi UBNI) thl trAn Cam
Xuyên, ho gia dinh ông Lê DInh Vang va ho ông LC Duy Phài thAng nhàt phuung
an xU' 19, bão dam quyCn Igi cho hai ho gia dinh trén thilia dAt 1042, TO bàn dO sO 5
— Bàn dO dia chinh, thuOc TO dan phA 8, thj trAn Cam Xuyên. Mc dO UBND
huyn dã phôi hçrp vOl UBND thj trãn Cam Xuyén to chulrc 2 lan lam vic vOl hal
ho dt thông nhât, thOa thun giulta 2 ho v vic su' dung thüa dAt nhung gia dinh
ông Lê Duy Phái thông dông 9, nén UBND huyn thông cO can cilr giài quyêt
quyn igi cho gia dinh ông Le Dinh Vang trén thü'a dat nêu trên theo quy djnh cilia
pháp lut.
CAn cit quy djnh ti Diêu 100 Lut dAt dai nAm 2013 thi vic khiêu ni dôi
khOi phvc 1a1 GCNQSD dAt và dugc phép sit dyng thita dAt cilia ông Lé Duy Phái là
có cci sO xem xét giài quyêt.
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Tfr kt qua kiêm tra, rà soát, dôi chiéu vâi cãc quy djnh cüa pháp 1ut ye
quàn I dt dai,
QUYET JJiNH:
Diêu 1.
- Thüa nhn khiêu nai cüa ông Lé Duy Phái d nghj khôi phvc 'a Quyt
djnh so 07/QD-UBND ngày 10/01/2011 cüa UBND huyên v vic c.p GCNQSD
dAt s BC 976212 di vài thüa dAt s6 1042, to bàn d s 05 thuc to dan ph 8 thj
trAri Cam Xuyên din tIch do dc 498 m 2. Ong Lê Duy Phái cO trách nhim thijc
hin dung ni dung bàn cam két cüa ông d6i vOi UBND huyn ngãy 07/11/2019.
- Hñy bó Khoàn 2 Diêu 1 và Diêu 2 Quyêt djnh so 6480/QD — UBND ngày
20/10/2014 cüa UBND huyn v vic giái quyêt tranh chap dAt dai giüa h ông Lê
Dinh Vang và Lë Duy Phái vi IchOng phO hqp pháp !u@ ye quãn 1y' dat dai.
Diêu 2.
- Giao phông Tãi nguyen — Môi truOng thy'c hin trinh tir, thu tvc khOi ph,ic
1i GCNQSD dat cho h ông Lé Duy Phài theo quy djnh cüa pháp 1ut. Dèing thai
kiêm diem tht kinh nghim sâu sac trong qua trinh giái quyCt vii vic con dê xây ra
môt s sai sot theo quy djnh cüa pháp 1ut.
- (iiao UBND thj trãn Cam Xuyên hang nãm 1p sO b thuê thu np cá than
d& vOl thCra dAt nêu trén , thông báo vic np thuê và thu time thu nhp cá nhân
theo quy djnh. Dng thOi truy thu thu thu nhp cá nhãn cüa ông Lê Duy Phài dOi
vOi thüa dAt tir nãm 2015 dn nay tru'Oc khi khOi phvc 1?i quyên si dvng thOa dat
cho ông Lé Duy Phái
Diu 3. Quyt djnh cO hiu lvc ké tO ngây k9.
Chánh van phOng HDND - UBND huyn, Chánh Thanh tra huyn, Trutng
phOng Tâi nguyen - Môi trnOng, Chü tjch UBND thi trân Cam xuyen,1,ng Lê Duy
Phãi, các don vi, cá than có lien quan can cO Quyêt djnh thi hành./.
CHU T!CH

Noi n/Mn:
- Nhu diêu 3:
- Thanh isa tinh;
- TT: I Iuyën üy. I-IDND liuyn; (B/c)
- Chü tich. PCT UBND huyn pliii trách:
- Côiig TTDT huyn:
- B phn theo dO cong vic;
- Lixu: VT: HSGQJV-
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