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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Minh Ngọc và bà Lâm Thị Thu 

Thủy, thường trú tại: 188 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 

Nẵng (lần đầu) 

                                

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Nghị định số 124/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại; 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của 

Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn 

kiến nghị, phản ánh; 

Căn cứ Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2022 

của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định chi tiết quy trình giải quyết 

khiếu nại của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Xét đơn khiếu nại của ông Lê Minh Ngọc và bà Lâm Thị Thu Thủy, 

thường trú tại: 188 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 

Theo Báo cáo số 171/BC-TTH ngày 25 tháng 12 năm 2022 của Thanh tra 

huyện Hòa Vang về việc kết quả thẩm tra, xác minh và kiến nghị hướng giải 

quyết đơn của ông Lê Minh Ngọc và bà Lâm Thị Thu Thủy. 

I. NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

Khiếu nại yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 4869/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 

năm 2011 của Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang về việc thu hồi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất của ông Lê Minh Ngọc và bà Lâm Thị Thu Thủy. 

 II. KẾT QUẢ XÁC MINH NỘI DUNG KHIẾU NẠI  

 1. Tóm tắc vụ việc 

 Năm 2011 Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang ban hành Quyết định số 

359/QĐ-UBND ngày 24/02/2011 về việc thanh tra đột xuất quản lý và sử dụng đất 

tại xã Hòa Tiến và xem xét dấu hiệu vi phạm của ông Nguyễn Văn Thi cán bộ địa 

chính-xây dựng xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

 Trong quá trình thanh tra Đoàn thanh tra đã phát hiện trường hợp ông Thái 

Văn Nhạn sử dụng xe đào múc đất trên thửa đẩt số 262 tờ bản đồ 20 có diện tích 
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9.347m
2
 loại đất trồng cây lâu năm mà UBND huyện đã cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho ông Lê Minh Ngọc và bà Lâm Thị Thu Thủy thường trú tại 

188 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên Đoàn 

thanh tra không tiến hành làm việc trực tiếp với người sử dụng đất mà chỉ làm việc với 

người sử dụng xe đào để múc đất trên phần diện tích đất đã giao cho ông Lê Minh 

Ngọc và bà Lâm Thị Thu Thủy. 

 Kết thúc thanh tra, Đoàn Thanh tra đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện 

Hòa Vang ban hành Kết luận số 468/KL-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2011 về việc 

kết luận thanh tra đột xuất quản lý và sử dụng đất tại xã Hòa Tiến và xem xét dấu 

hiệu vi phạm của ông Nguyễn Văn Thi cán bộ địa chính-xây dựng xã Hòa Tiến, 

huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang đã giao 

phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu lập thủ tục trình Chủ tịch 

UBND huyện thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Minh 

Ngọc và bà Lâm Thị Thu Thủy, lý do ông Lê Minh Ngọc và bà Lâm Thị Thu Thủy 

đã sử dụng sai mục đích. 

 Thực hiện Kết luận thanh tra số 468/KL-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2011. 

Ngày 14 tháng 6 năm 2011 phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu Chủ 

tịch UBND huyện Hòa Vang ban hành Quyết định số 4869/QĐ-UBND của Chủ 

tịch UBND huyện Hòa Vang về việc thu hồi giấy chứng nhân quyền sử dụng đất 

của ông Lê Minh Ngọc và bà Lâm Thị Thu Thủy. Trong quá trình tham mưu thu 

hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

không thực hiện đúng trình tự thủ tục, không kiểm tra thực tế, không làm việc với 

người được giao quyền sử dụng đất trước khi thu hồi, đồng thời sau khi ban hành 

quyết định thu hồi không làm việc với người bị thu hồi giấy chứng nhận để bàn 

giao quyết định thu hồi giấy chứng nhận cũng như lập thủ tục thu hồi giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất gốc mà đã cấp cho người sử dụng đất để quản lý đúng theo 

quy định. 

2. Quá trình tiếp nhận và thu lý giải quyết (lần đầu) 

Theo quy chế làm việc của Thanh tra huyện được phân công 01 Phó Chánh 

Thanh tra phụ trách và tham mưu giải giải quyết đơn. Theo đó phân công thì bà 

Ngô Thị Hạnh, Phó Chánh Thanh tra cùng ông Nguyễn Cường, Thanh tra viên 

tham mưu thụ lý giải quyết đơn. 

Ngày 24 tháng 6 năm 2021 Thanh tra huyện Hòa Vang mời ông Lê Minh 

Ngọc và bà Lâm Thị Thu Thủy (người được ủy quyền ông Lê Thanh Long, sinh 

năm 1984 theo giấy ủy quyền số 3583 quyển số 6/2021TP/CC-SCC/HĐGD ngày 

23/6/2021) để làm việc và xác định lại nội dung khiếu nại của ông Lê Minh Ngọc 

và bà Lâm Thị Thu Thủy. Qua làm việc ông Lê Thanh Long khẳng định là khiếu 

nại Quyết định số 4869/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chủ tịch 

UBND huyện Hòa Vang về việc thu hồi hủy giấy chứng nhân quyền sử dụng đất 

của ông Lê Minh Ngọc và bà Lâm Thị Thu Thủy. 

Ngày 21 tháng 6 năm 2021 Thanh tra huyện có Công văn số 114/TTH gửi 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện yêu cầu cung cấp hồ sơ tài liệu có liên 
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quan đến việc khiếu nại của ông Lê Minh Ngọc và bà Lâm Thi Thu Thủy. Đến 

ngày 12 tháng 7 năm 2021 phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có văn bản 

phúc đáp Công văn số 114/TTH, ngày 21 tháng 6 năm 2021, trong đó có nội dung 

là hồ sơ thu hồi diện tích đất trồng cấy 9.347m
2
 thửa đất 262, tờ bản đồ số 20, 

phòng Tài nguyên và Môi trường không lưu trữ đối với hồ sơ nói trên. 

Đến ngày 18 tháng 11 năm 2021 Thanh tra huyện Hòa Vang tiếp tục mời 

ông ông Lê Minh Ngọc và bà Lâm Thị Thu Thủy (do ông Lê Thanh Long đại diện) 

đễ xác định nội dung khiếu nại của ông Lê Minh Ngọc và bà Lâm Thị Thu Thủy, 

qua làm việc ông Lê Thanh Long vẫn giữ nguyên quan điểm khiếu nại Quyết định 

số 4869/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chủ tịch UBND huyện Hòa 

Vang về việc thu hồi hủy giấy chứng nhân quyền sử dụng đất của ông Lê Minh 

Ngọc và bà Lâm Thị Thu Thủy. 

Ngày 26 tháng 11 năm 2021 Thanh tra huyện tham mưu UBND huyện ban 

hành Thông báo số 129/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại “lần đầu” 

đơn của ông Lê Minh Ngọc và bà Lâm Thị Thu Thủy và ngày 30 tháng 11 năm 

2021 Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang ban hành Quyết định số 6995/QĐ-UBND 

về việc thành lập tổ xác minh nội dung khiếu nại. 

Tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị tiến hành xác minh thì nhận được thông 

tin từ ông Lê Thanh Long (người đại diện của ông Lê Minh Ngọc và bà Lâm Thị 

Thu Thủy) đã gửi đơn đến tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng để khởi kiện vụ án 

hành chính, nên chờ kết quả giải quyết của Tòa theo quy định. 

3. Kết quả làm việc với người khiếu nại. 

Ngày 04/8/2022 Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mời 02 bên người 

khiếu nại và người bị khiếu để hòa giải theo Thông báo số 124/2022/TB-TA ngày 

25 tháng 7 năm 2022 Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công 

khai chứng cứ và đối thoại. 

Tại buổi làm việc Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã hướng dẫn hai bên 

về làm việc để thống nhất việc có để UBND huyện Hòa Vang tiếp tục giải quyết 

đơn hay tạm dừng vì người khiếu nại đã gửi đơn kiện tại Tòa án nhân dân thành 

phố Đà Nẵng theo quy định. 

Ngày 10/8/2022 UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện mời ông Lê 

Thanh Long (người đại diện cho ông Lê Minh Ngọc và bà Lâm Thị Thu Thủy) để 

làm việc. Qua buồi làm việc ông Lê Thanh Long, yêu cầu UBND huyện Hòa Vang 

dừng việc khiếu nại để ông khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án thành phố Đà 

Nẵng theo quy định, vì hiện nay việc giải quyết khiếu nại cũng đã quá thời hạn quá 

lâu, vi phạm quy trình giải quyết khiếu nại theo quy định. (Kèm theo biên bản làm 

việc giữa thanh tra huyện và người khiếu nại ngày 10/8/2022).  

Tiếp tục ngày 04/12/2022 Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mời các bên 

đương sự tiếp tục tổ chức hòa giả và công khai chứng cứ, Sau khi xem xét chứng 

cứ của hai bên cung cấp và ý kiến của người khiếu nại và người bị khiếu nại. Thẩm 

phán Tòa án nhân dân thành phố hướng dẫn UBND huyện Hòa Vang xem xét 
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chứng cứ hiện có, ban hành quyết định giai quyết đơn của ông Lê Minh Ngọc và bà 

Lâm Thị Thu Thủy. 

Ngày 30 tháng 12 năm 2022 Thanh tra huyện Hòa Vang tiến hành làm 

việc với ông Lê Minh Ngọc và bà Lâm Thị Thu Thủy, qua làm việc ông, bà 

khẳng định: 

- Chưa nhận được Quyết định số 4869/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 

2011 của Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang về việc thu hồi hủy giấy chứng nhân 

quyền sử dụng đất của ông Lê Minh Ngọc và bà Lâm Thị Thu Thủy. chỉ đến tháng 

3/2021 khi hai vợ chồng phân chia tài sản chung sau khi ly hôn thì mới biết là 

UBND huyện Hòa Vang đã hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đến tháng 

4/2021 người khiếu nại đến văn phòng UBND huyện xin sao lục thì được nhận bản 

photo quyết định số 4869/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2011. 

- Từ khi nhận chuyển nhượng đất cho đến nay ông Ngọc và bà Thủy vẫn sản 

xuất bình thường, hiện nay trên đất ông Lê Minh Ngọc và bà Lâm Thị Thu Thủy 

đang trồng cây bạch đàn (số lượng 06 cây và một cây ngã), xung quanh có trồng trụ 

bê tông và thép gai và khẳng định từ khi nhận chuyển nhượng đất và sản xuất đến 

nay không cơ quan, tổ chức, cá nhân, ngăn cản hoặc nghiêm cấm việc sử dụng đất 

ông vẫn sử dụng bình thường. 

- Người khiếu nại đề nghị UBND huyện Hòa Vang hủy Quyết định Quyết 

định số 4869/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chủ tịch UBND huyện 

Hòa Vang về việc thu hồi giấy chứng nhân quyền sử dụng đất của ông Lê Minh 

Ngọc và bà Lâm Thị Thu Thủy để bảo vệ quyền lợi cho người dân, thực tế hiện nay 

ông ông Lê Minh Ngọc và bà Lâm Thị Thu Thủy vẫn sản xuất và không làm ảnh 

hưởng gì đến môi trường xung quanh hoặc hủy hoại đất và hiện đang giữ giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất ký hiệu BA 624240 số vào sổ số  CH00147 ngày 

22/01/2010 do UBND huyện Hòa Vang cấp ông Ngọc và bà Thủy. 

III. KẾT LUẬN 

Từ những kết quả xác minh nội dung khiếu nại:  

Ngày 16/12/2022 UBND huyện Hòa Vang họp các ngành có liên quan để 

xem xét lại việc thu hồi hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây của 

UBND huyện Hòa Vang đối với ông Lê Minh Ngọc và bà Lâm Thị Thuy Thủy. 

Qua kiểm tra lại toàn toàn bộ sơ đang lưu giữ  thì việc ban hành quyết định thu hồi 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Lâm Minh Ngọc là chưa thực hiện 

chưa đúng quy trình thủ tục theo quy định của pháp luật. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chủ tịch UBND huyện Hòa 

Vang ban hành Quyết định số 4869/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2011 về việc 

thu hồi giấy chứng nhân quyền sử dụng đất của ông Lê Minh Ngọc và bà Lâm Thị 

Thu Thủy theo Kết luận số 468/KL-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2011 nhưng 

phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chưa thực hiện đúng quy trình việc thu hồi 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không kiểm tra thực tế, không làm việc với 

người bị thu hồi quyền sử dụng đất trước khi thu hồi, không gửi quyết định thu giấy 
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chứng nhận quyền sử dụng đất đến người bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, không tổ chức làm việc bàn giao quyết định thu hồi cũng như lập biên 

bản thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gốc mà UBND huyện Hòa Vang đã 

cấp cho người sử dụng đất để quản lý đúng theo quy định. 

Khi tiến hành xác minh làm việc với người bị thu hồi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, ông Lê Minh Ngọc và bà Lâm Thị Thu Thủy không biết và 

không nhận được quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

4869/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2011 về việc thu hồi giấy chứng nhân 

quyền sử dụng đất của ông Lê Minh Ngọc và bà Lâm Thị Thu Thủy, chỉ đến tháng 

3 năm 2021 khi hai vợ chồng phân chia tài sản chung sau khi ly hôn thì mới biết là 

UBND huyện Hòa Vang đã có quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất và đến tháng 4 năm 2021 người khiếu nại đến văn phòng UBND huyện xin sao 

lục thì được nhận bản photo quyết định số 4869/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 

2011.  

Từ những nhận định và căn cứ trên, 

                                              QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Hủy bỏ Quyết định số 4869/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2011 

của Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang về việc thu hồi giấy chứng nhân quyền sử 

dụng đất của ông Lê Minh Ngọc và bà Lâm Thị Thu Thủy. 

Điều 2. Ông Lê Minh Ngọc và bà Lâm Thị Thu Thủy có quyền sử dụng đất 

theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp và số BA 624240 số vào sổ 

CH00147 ngày 22 tháng 01 năm 2010 và có trách nhiệm bảo vệ, khai thác, sử dụng 

đất theo đúng theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Trong thời hạn luật định, ông Lê Minh Ngọc và bà Lâm Thị Thu 

Thủy không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại của UBND huyện Hòa 

Vang có quyền khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Tòa 

án nhân dân cấp có thẩm quyền theo pháp luật về tố tụng hành chính. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chánh Thanh tra 

huyện, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và Lê Minh Ngọc và bà Lâm 

Thị Thu Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                         
- Như Điều 4; 

- Chủ tịch UBND thành phố (báo cáo); 

- Thanh tra thành phố(báo cáo) ;  

- TT Huyện ủy(báo cáo); 

- Thanh tra huyện; 

- Ban TCD huyện; 

- Phòng TNMT huyện;                                                                                                                                    

- UBND xã Hòa Tiến;                                                                  
- Lưu VT, HSTTH(Côi).  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

   Phan Văn Tôn 
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