
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÒA VANG 
 

Số:        /UBND-TNMT 

V/v trả lời đơn kiến nghị của  

ông Nguyễn Văn Quý 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Hòa Vang, ngày       tháng 9 năm 2022 

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Quý trú tại thôn Phú Hạ, xã Hòa 

Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

UBND huyện Hòa Vang nhận đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Quý trú 

tại thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Nội dung 

đơn: Ông kiến nghị được miễn xử phạt vi pham hành chính đối với hành vi sử 

dụng đất nông nghiệp vào mục đích đất ở nông thôn. Qua kiểm tra, UBND huyện 

Hòa Vang có ý kiến như sau: 

1. Cơ sở pháp lý và nội dung kiến nghị 

Khu đất ông Nguyễn Văn Quý kiến nghị thuộc thửa đất số 446, tờ bản đồ số 

22 tại thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn,, đã được UBND huyện Hòa Vang cấp GCN 

QSDĐ số AM 945294 ngày 23/5/2008 cho ông Phan Nhứt; diện tích: 350 m2; mục 

đích sử dụng: đất trồng cây hàng năm khác. 

Ông Nguyễn Văn Quý nhận chuyển nhượng QSDĐ của ông Phan Nhứt đã 

ký Hợp đồng chuyển nhượng ngày 27/5/2022 và đã nộp hồ sơ chuyển nhượng tại 

Chi nhánh VPĐK đất đai tại huyện Hòa Vang. Qua kiểm tra thực tế, Chi nhánh 

VPĐK đất đai tại huyện Hòa Vang phát hiện trên thửa đất có xây dựng 01 ngôi nhà 

cấp 4 do ông Nguyễn Văn Quý xây dựng từ năm 2009 nên đã chuyển hồ sơ để 

UBND huyện ban hành Quyết định xử phạt vi pham hành chính đối với hành vi sử 

dụng đất nông nghiệp vào mục đích đất ở nông thôn . 

Ông Nguyễn Văn Quý kiến nghị UBND huyện cho ông được miễn xử phạt 

VPHC với lý do nhà ông xây dựng thuộc diện nhà tình thương, gia đình ông thuộc 

hộ cận nghèo có xác nhận của UBND xã Hòa Sơn và nhu cầu của ông là được 

chuyển nhượng QSDĐ trồng cây hàng năm, ông chưa có nhu cầu cấp GCN QSDĐ 

vào mục đích đất ở nông thôn, do kinh phí quá lớn gia đình ông không đủ tiền để 

thực hiện nghĩa vụ tài chính. 

2. Kết quả giải quyết  

Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại 

Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012:  

“Điều 11. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính 

Không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp sau đây:  

1. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết;  
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2. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng;  

3. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ; 

4. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng;  

5. Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách 

nhiệm hành chính; người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 của Luật này”. 

Ông Nguyễn Văn Quý không thuộc những trường hợp không xử phạt vi 

phạm hành chính theo quy định tại Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 

2012. Vì vậy, UBND huyện Hòa Vang không có cơ sở để xem xét miễn xử phạt 

vi phạm hành chính theo kiến nghị của gia đình ông. 

UBND huyện Hòa Vang có Công văn trả lời để ông Nguyễn Văn Quý và các 

đơn vị, cá nhân có liên quan được biết./. 

Nơi nhận:                                                                             
- Như trên; 

- Thanh tra huyện; 

- Ban tiếp công dân huyện;  

- Lưu: VT, TNMT.(Tấn) 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Tấn Khoa 
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