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    Thanh Chương, ngày       tháng 12 năm 2021 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả  

 

Căn cứ Điều 28, Điều 86, Điều 87 Luật xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Điều 33 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 

2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính; 

Để bảo đảm thi hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả  số 

2436/QĐ-KPHQ ngày 08 tháng 9 năm 2021 của UBND huyện Thanh Chương, 

Tôi: Trình Văn Nhã 

Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương. 

                                               QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 

ông có tên sau đây: 

1. Họ và tên: ông Nguyễn Duy Thịnh   Giới tính:  nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/ 1960.   Quốc tịch: Việt Nam 

Căn cước công dân: 040060012601  

Nghề nghiệp: sản xuất nông nghiệp 

Nơi ở hiện tại: xóm Mỹ Sơn (Yên Trung cũ) xã Thanh Yên, huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ An.  

2. Phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm 

hành chính quy định tại: Điểm a, Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP 

ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đất đai. 

Cụ thể là: Lấn đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc 

dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn với tổng diện 

tích là 183,4 m2. 

3. Hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra cần được khắc phục là: 



 161,4 m2 đất nuôi trồng thủy sản tại ao Bàu Ó (thuộc thửa đất số 201 tờ 

bản đồ số 9 bản đồ địa chính của UBND xã Thanh Yên quản lý) và 22 m2 đất 

vườn ao liền kề (thuộc thửa đất số 200 tờ bản đồ số 9 bản đồ địa chính của ông 

Nguyễn Duy Thể) tại xóm Mỹ Sơn (Yên Trung cũ) đã bị ông Nguyễn Duy Thịnh 

lấn để sử dụng cho mục đích khác (xây bờ rào và chuồng chăn nuôi) khi không 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả phải thực hiện, gồm : 

a) Buộc ông Nguyễn Duy Thịnh khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất 

trước khi vi phạm. Cụ thể: Yêu cầu ông Nguyễn Duy Thịnh tháo dỡ, giải tỏa 

công trình, tài sản trên phần diện tích đất lấn gồm bờ rào xây, chuồng chăn nuôi 

và khôi phục lại đất nuôi trồng thủy sản như trước khi vi phạm;  

b) Buộc ông Nguyễn Duy Thịnh trả lại đất đã lấn. Cụ thể: Yêu cầu ông 

Nguyễn Duy Thịnh trả lại 161,4 m2 mà ông đã lấn tại ao Bàu Ó để UBND xã 

Thanh Yên quản lý theo quy định, trả lại 22 m2 đất vườn ao liền kề cho ông 

Nguyễn Duy Thể quản lý sử dụng. 

5. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do cá nhân vi 

phạm có tên tại Điều này chi trả. 

Điều 2. 

1. Thời gian thực hiện: 180 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này. 

2. Địa điểm thực hiện: Tại thửa đất số 200 và thửa 201, tờ bản đồ số 9 xóm 

Mỹ Sơn (xóm Yên Trung cũ) xã Thanh Yên. 

3. Cơ quan, tổ chức phối hợp: Phòng Thanh Tra, Phòng Tư pháp, Phòng 

Tài chính-Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Văn hóa thông tin; Công an 

huyện; Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Quyết định này được: 

1. Giao cho ông Nguyễn Duy Thịnh là cá nhân vi phạm có tên tại Điều 1 

Quyết định này để chấp hành. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, ông 

Nguyễn Duy Thịnh có trách nhiệm thực hiện Quyết định. Nếu quá thời hạn mà 

Nguyễn Duy Thịnh  không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo 

quy định của pháp luật. 

Ông Nguyễn Duy Thịnh có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối 

với Quyết định này theo quy định của pháp luật. 



2. Gửi cho Chủ  tịch UBND huyện Thanh Chương, Chủ tịch UBND xã 

Thanh Yên để tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Công an huyện; 
- Các phòng: Thanh tra, Tư pháp, 
TC-KH, KT-HT, Văn hoá; 
- Lưu VT, TNMT. 

CHỦ TỊCH 

   
 

 

 

 

Trình Văn Nhã 
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