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     Hòa Vang, ngày        tháng  11   năm 2022 

Kính gửi:   

- UBND xã Hòa Khương; 

- Ông (bà): Nguyễn Văn Bang. 
 

Thực hiện Công văn số 5743/UBND-ĐTĐT ngày 20/10/2022 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc kiểm tra, xử lý và trả lời kiến nghị của công 

dân Nguyễn Văn Bang (địa chỉ: thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương, huyện 

Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng). Nội dung phản ánh và đề nghị kiểm tra việc 

nhiều khu đất công do UBND xã Hòa Khương quản lý đã bị đào làm ao và chở 

đất đi bán. 

Qua kiểm tra, UBND huyện Hòa Vang trả lời ông(bà) Nguyễn Văn 

Bang, cụ thể như sau: 

1. Kết quả kiểm tra hiện trạng 

Qua kiểm tra thực tế trên địa bàn thôn Phú Sơn Nam tất cả các khu đất 

công do UBND xã Hòa Khương quản lý không phát hiện tình trạng người dân tự 

ý đào ao nuôi cá và vận chuyển đất đi bán. Ngoài ra, có phát hiện 01 trường hợp 

ông Đặng Thế Anh Phương đã có hành vi đào ao trên thửa đất số 770, tờ bản đồ 

số 28, loại đất trồng cây lâu năm khác, thôn Phú Sơn Nam đã được UBND 

huyện Hòa Vang cấp GCN QSDĐ số AP 993371 ngày 08/10/2009 cho ông(bà): 

Nguyễn Lương Danh – Chế Thị Đây, đã chuyển nhượng cho ông Đặng Thế Anh 

Phương và bà Trần Mai Ngọc được Chi nhánh VPĐKĐĐ tại huyện Hòa Vang 

ký chỉnh lý ngày 17/11/2021.  

Hành vi của ông Đặng Thế Anh Phương đã được UBND xã Hòa Khương 

lập biên bản kiểm tra hiện trường ngày 07/10/2022 với nội dung: Khu đất nêu 

trên đã có ao từ trước năm 2021, do không chủ động nguồn nước nên chủ hộ có 

cải tạo và mở rộng thêm một phần diện tích ao. Hiện trạng phần khối lượng đất 

cải tạo đổ quanh bờ, không vận chuyển đi nơi khác; chiều sâu đào ao khoảng 1m 

đến 1,5m so với mặt đất hiện trạng. 

2. Kết quả giải quyết 

Qua kiểm tra, UBND huyện đã yêu cầu UBND xã xử lý nghiêm trường 

hợp vi phạm của ông Đặng Thế Anh Phương. Theo đó, UBND xã Hòa Khương 

đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 139/QĐ-XPVPHC ngày 

09/11/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp của ông 

Đặng Thế Anh Phương với số tiền 3.500.000 đồng; biện pháp khắc phục hậu 

quả: trả lại hiện trạng ban đầu phần diện tích ao đào mới 350m
2
. 
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Giao UBND xã Hòa Khương giám sát việc chấp hành Quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính của ông Đặng Thế Anh Phương và báo cáo kết quả thực 

hiện về UBND huyện.  

Nhận được Công văn này yêu cầu UBND xã Hòa Khương triển khai thực hiện. 

Vậy UBND huyện Hòa Vang trả lời để ông Nguyễn Văn Bang được biết./. 

Nơi nhận:                                                                             
- Như trên; 

- UBND thành phố (thay b/c); 

- Sở TN&MT (thay b/c); 

- Ban tiếp công dân huyện;   

- Lưu: VT, TNMT(Ni). 

 KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Tấn Khoa 
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