
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÒA VANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Hoà Vang, ngày       tháng 02 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thành, trú tại Tổ 6, thôn 

Quá Giáng 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, 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, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

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

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 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; 

Xét đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thành, trú tại Tổ 6, thôn Quá Giáng 

1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng;  

Theo báo cáo của Phó Chánh Thanh tra, Trưởng đoàn xác minh tại Báo 

cáo số 35/BC-TTH ngày 17/02/2023 về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn 

Thị Thành với các nội dung sau đây:  

I. NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

Khiếu nại lần đầu đối với hành vi hành chính của Chủ tịch UBND huyện 

Hòa Vang về việc không gửi Quyết định hành chính cho bà Nguyễn Thị Thành. 

Đó là Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND huyện Hòa 

Vang về việc hủy một phần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số C 823660 do 

UBND huyện Hòa Vang cấp ngày 22/7/1994 đối với thửa đất số 399, tờ bản đồ 

số 7, xã Hòa Phước của bà Nguyễn Thị Thành.  

II. KẾT QUẢ XÁC MINH NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

 1. Về cơ sở pháp lý 

Căn cứ pháp lý ban hành Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 

của UBND huyện Hòa Vang về việc hủy một phần Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số C 823660 do UBND huyện Hòa Vang cấp ngày 22/7/1994 đối với 

thửa đất số 399, tờ bản đồ số 7, xã Hòa Phước cho bà Nguyễn Thị Thành căn cứ 

vào các văn bản sau: 
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- Điểm b khoản 2 Điều 28 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 

của Chính phủ định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi 

hành án dân sự; 

- Bản án số 164/2018/DS-PT ngày 24/9/2019 của Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng; 

- Quyết định số 58/2020/DS/QĐ-CTHADS ngày 25/02/2020 của Cục thi 

hành án dân sự thành phố Đà Nẵng về việc thi hành án theo yêu cầu để thực 

hiện Bản án số 164/2018/DS-PT ngày 24/9/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng; 

- Công văn số 682/CTHADS ngày 04/3/2020 của Cục thi hành án dân sự 

thành phố Đà Nẵng về việc phối hợp thi hành án; 

Theo các văn bản trên, kể từ ngày Bản án có hiệu lực thi hành thì quyền sử 

dụng diện tích đất 166,6 m
2
 trong diện tích đất thổ cư 472 m

2
 thuộc thửa đất số 

399, tờ bản đồ số 7 tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang của bà Nguyễn Thị 

Thành không còn giá trị, không được nhà nước công nhận. Bà Nguyễn Thị 

Thành chỉ còn quyền sở hữu đối với tài sản trên đất và quyền sử dụng đất còn lại  

305,4 m
2
 là đúng theo quy định.  

2. Về nội dung văn bản 

Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND huyện Hòa 

Vang về việc hủy một phần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số C 823660 do 

UBND huyện Hòa Vang cấp ngày 22/7/1994 đối với thửa đất số 399, tờ bản đồ 

số 7, xã Hòa Phước cho bà Nguyễn Thị Thành. Trong đó, nêu cụ thể lý do thu 

hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là để thực hiện Bản án số 

164/2019/DS-PT ngày 24/9/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về 

việc tranh chấp về quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy một phần Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 28, Nghị định số 

62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Đồng thời giao trách nhiệm 

cụ thể đối với UBND xã Hòa Phước niêm yết công khai Quyết định số 

1460/QĐ-UBND và giao Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai tại huyện Hòa 

Vang chỉnh lý hồ sơ địa chính của công dân theo quy định, lập danh sách Giấy 

chứng nhận đã bị hủy gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất 

đai để thông báo công khai trên trang thông tin điện tử.       

 3. Về thẩm quyền ban hành văn bản 

 Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND huyện Hòa 

Vang về việc hủy một phần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số C 823660 do 

UBND huyện Hòa Vang cấp ngày 22/7/1994 đối với thửa đất số 399, tờ bản đồ 

số 7, xã Hòa Phước của bà Nguyễn Thị Thành do Chủ tịch UBND huyện ký ban 

hành là đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và Quyết định số 3185/QĐ-
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UBND ngày 05/7/2019 của UBND huyện Hòa Vang về việc phân công nhiệm 

vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên UBND huyện Hòa Vang. 

 4. Về trình tự, thủ tục ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản 

Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND huyện Hòa 

Vang về việc hủy một phần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số C 823660 do 

UBND huyện Hòa Vang cấp ngày 22/7/1994 đối với thửa đất số 399, tờ bản đồ 

số 7, xã Hòa Phước của bà Nguyễn Thị Thành được thực hiện đúng theo quy 

định Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật Đất đai và quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 

2020 của Chính phủ về công tác văn thư.      

5. Việc niêm yết và gửi Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 

của UBND huyện Hòa Vang cho bà Nguyễn Thị Thành  

- Đối với việc thực hiện niêm yết công khai theo quy định tại khoản 1, 

Điều 2, Quyết định số 1460/QĐ-UBND: Qua buổi làm việc của Tổ xác minh với 

UBND xã Hòa Phước về trách nhiệm niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã 

Hòa Phước, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư thôn Quá Giáng 1. Theo 

hồ sơ lưu trữ năm 2020, thể hiện hồ sơ niêm yết của UBND xã Hòa Phước gồm có: 

+ Công văn số 01/UBND-DSNY ngày 17/7/2020 của UBND xã Hòa 

Phước về việc niêm yết Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của 

UBND huyện Hòa Vang  về việc hủy một phần Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số C 823660 do UBND huyện Hòa Vang cấp ngày 22/7/1994 đối với thửa 

đất số 399, tờ bản đồ số 7, xã Hòa Phước của bà Nguyễn Thị Thành (kèm theo 

Quyết định số 1460/QĐ-UBND).   

+ Biên bản về việc niêm yết Quyết định số 1460/QĐ-UBND tại UBND xã 

Hòa Phước. 

+ Biên bản về việc niêm yết Quyết định số 1460/QĐ-UBND tại nhà văn 

hóa thôn Quá Giáng 1, UBND xã Hòa Phước. 

+ Văn bản thông báo xác nhận sau thời hạn niêm yết của UBND xã Hòa 

Phước. 

Từ nội dung trên, Thanh tra huyện nhận thấy việc thực hiện niêm yết công 

khai Quyết định số 1460/QĐ-UBND của UBND xã Hòa Phước là đảm bảo theo 

quy định.  

- Đối với việc gửi Quyết định số 1460/QĐ-UBND cho công dân: Qua 

buổi làm việc của Tổ xác minh với phòng Tài nguyên & Môi trường - cơ quan 

tham mưu UBND huyện nội dung Quyết định số 1460/QĐ-UBND, tại Nơi nhận 

của văn bản có ghi thành phần gửi: “Như Điều 4”, như vậy trong đó có bà 

Nguyễn Thị Thành. Tuy nhiên, sau khi tham mưu ban hành Quyết định số 

1460/QĐ-UBND, phòng Tài nguyên và Môi trường đã không gửi văn bản trên 

cho bà Nguyễn Thị Thành. Về vấn đề này, phòng TN&MT cũng đã nhận trách 

nhiệm về thiếu sót này và sẽ khắc phục, rút kinh nghiệm trong quá trình thực 
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hiện nhiệm vụ tham mưu UBND huyện ban hành và gửi văn bản đảm bảo theo 

đúng quy định.      

 III. KẾT LUẬN 

Căn cứ pháp lý để kết luận: Bản án số 164/2018/DS-PT ngày 24/9/2019 

của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 

18/7/2015 của Chính phủ định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Thi hành án dân sự; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 

2020 của Chính phủ về công tác văn thư.  

Từ những kết quả xác minh nội dung khiếu nại nêu trên, UBND huyện Hòa 

Vang xét thấy việc khiếu nại lần đầu của bà Nguyễn Thị Thành đối với hành vi 

hành chính của Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang về việc không gửi Quyết định 

hành chính - Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND huyện 

Hòa Vang về việc hủy một phần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số C 

823660 do UBND huyện Hòa Vang cấp ngày 22/7/1994 đối với thửa đất số 399, 

tờ bản đồ số 7, xã Hòa Phước cho bà Nguyễn Thị Thành là đúng toàn bộ.  

Tuy nhiên, tại Điều 2 của Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 16/7/2020, 

UBND huyện đã giao UBND xã Hòa Phước niêm yết công khai Quyết định này 

tại trụ sở UBND xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư thôn Quá Giáng 1. 

Bên cạnh đó, việc UBND huyện hủy một phần Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất này của bà Nguyễn Thị Thành là được thực hiện theo Bản án số 164/2019/DS-

PT ngày 24/9/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Nội dung và thông 

tin này có ghi trong Bản án và bà Thành cũng đã được biết tại Tòa án, cụ thể Bản 

án ghi: “Bà Nguyễn Thị Thành có quyền và nghĩa vụ liên hệ với các cơ quan có 

thẩm quyền để được cấp điều chỉnh lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo 

quy định của pháp luật”.        

Từ những nhận định và căn cứ trên, 

QUYẾT ĐỊNH : 

Điều 1. Tiếp tục thực hiện hành vi hành chính của Chủ tịch UBND huyện 

Hòa Vang về việc gửi Quyết định hành chính - Quyết định số 1460/QĐ-UBND 

ngày 16/7/2020 của UBND huyện Hòa Vang về việc hủy một phần Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số C 823660 do UBND huyện Hòa Vang cấp ngày 

22/7/1994 đối với thửa đất số 399, tờ bản đồ số 7, xã Hòa Phước cho bà Nguyễn 

Thị Thành.                                       

 Điều 2. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm khắc phục 

việc gửi Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND huyện Hòa 

Vang cho bà Nguyễn Thị Thành theo đúng quy định, đồng thời rút kinh nghiệm 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tham mưu UBND huyện ban hành và gửi văn 

bản cho công dân theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 

3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư.   
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Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu 

bà Nguyễn Thị Thành không đồng ý với giải quyết khiếu nại của UBND huyện 

Hòa Vang thì bà Nguyễn Thị Thành có quyền khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền 

hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính. 

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chánh 

Thanh tra huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Chủ tịch UBND 

xã Hòa Phước, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và bà Nguyễn Thị 

Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND thành phố; 

- Thanh tra thành phố; 

- Thanh tra huyện; 

- Lưu VT, TTH (Ly). 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Văn Tôn 
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