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CONG HOA XA 1191 CHU NGHA VIIT NAM 

Bc 1p — Tw do — Hanh phtIc 

Yen Khánh, ngày 08 tháng 06 nãin 2022 

BON KHIEU NiI — BE NGH! 

OY BA *IAN T! wi 

SN j03  

(V/v. Huj1241/QD-UBND d ngày 16/05/2022 cza Chü tjch UBND huyn Yen Khánh) 

KInh gü'i: Ong Pham Quang NgQc - Chü tjch Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh 

Tôi là: BINH TH! BON - Sinh näm 1961 
Ho khu thiiing trü: Ph Thj Lan, thi t14n Yen Ninh, huyn Yen Khánh, tinh Ninh 

BInh. 
Là ngui dã có dorn yeu cuhüy Quy& djnh s 75/QD-KPHQ ngày 10/12/2021 cüa 

Chü tjch UBND thj trân Yen Ninh, huyn Yen Khánh, tinh Ninh BInh và Quyt djnh s 
35/QD-CT dê ngày 11/02/2022 cüa Chü tjch UBND thj trtn Yen Ninh. 

KInh thu'a ông Chü tjch! 
Büc xüc v vic Lãnh do Uy ban nhân dan thj trtn Yen Ninh dã ban hành nhung van 

bàn trái pháp luât, xâm phm tOi quyên va lçi Ich hçip pháp cüa gia dInh tôi, nên ngày 
04/03/2022, tôi dã lam dorm gui Cor quan có thâm quyên giãi quyêt khiêu ni dôi viQuyêt 
djnh so 35/QD-CT dê ngày 11/02/2022 (Quyêt djnh 35) cüa Chü tjch UBND thj trân Yen 
Ninh "Vê vic giài quyêt khiêu nai  cüa bà Dinh Thi Bôn, To dan ph Thj Lan". 

Dn ngày 17/05/2022, gia dInh tôi nhn duc Quyt djnh s 1241/QD-UBND d ngày 
16/05/2022 (Quyêt djnh 1241) cUa Chü tjch UBND huyn Yen Khánh "Ye vic giài quyêt 
khiêu nai cüa bà Dinh Thj Bôn, dja chi thithng trü: To dan phô Thj Lan, thj trân Yen Ninh. 
huyn Yen Khánh". Sau khi nghiên ci1u ni dung Quyêt dljnh so 124 1/QD-UBND nói trên, 
thây rang ni dung trà ki khiêu ni van y nguyen ni dung trã Ru ti Quyêt djnh so 35/QD-

CT dê ngày 11/02/2022 cua Chu tich UBND thi trân Yen Nrnh Do vây, tôi kich hêt phan 
dôi, bat bInh, kiên quyêt khiêu ni va kInh dê nghj cfru xét, thu hôi Quyêt djnh so 1241 

mang tInh ap d.t cüa Chü tjch UBNDhuyn yen Khánh ti nh'ctng diem kêt lutn nêu trong 
Quyêt djnh trên. 

Ni dung trInh bay cui the nhtr sau: 
Thá'nhtt: Can cá'ban hành Quylt djnh 75khôngxácthrc 

Mt tài 1iu quan tr9ng ma Chü tjch UBND thj trn Yen Ninh can ci'r vào do d ra 
Quyêt djnh so 75 là Biên bàn vi phm hành chInh so 03/BB-VPHC 1p ngày 30/12/2021, 
nhung day là Biên bàn ngiy tao, không có that. Chi den khi ban hành Quyêt djnh so 75 

mâi xuât hin Biên bàn nay. Là "ngui vi phm" nhung tOi không he biêt, k và duçc giao 
nhn Biên bàn vi phm hành chInh theo quy djnh tai Khoãn 3 Diêu 58 Lut Xu 1vi phtm 
hành chmnh: "Biên ban vi phgm hành chInh 1p xong phái giao cho cá nhân, to ch&c vi 

phgm hành chInh 01 ban". 
Thá' hai: Co dtu hiu hành chInh hóa quan h dan sy'. 
Tu thui dim 2019 tài nay,UBND thj trãn Yen Ninh ban hành dn dp các van bàn 

gui tâi gia dInh tôi,tât câ van bàn ban hành trên cUa UBND thj trân Yen Ninh không khách 
quan, không minh bach, day khuât tat, nhäm mi,ic dIch bao che, bão v cho quyên lçui cüa 
gia dInh bà Tam, muudô dung mt quyêt djnh hành chInh quan lieu dê giãi quyêt mOt  quan 
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h dan sir lien quan den ngö di vao bt dng sãn.Th%rc t thI tü nhQng nàm 2012, gia dInh 
bà Tam, do ngui con trai ten là Tuân lam ngh dy h9c lam di din dã không It 1n dn 
gp gia dInh tôi xin di nh qua 1i di ra dung cüa gia dInh tôi. Gia dInh tôi không dng ' 
bâi vi lôi di ma bà Tam muon nh nay không phãi li di duy nMt ra dung tinh I 480B 
cüa nha bà Tam. Ma tn.rc do, gia dInh nha bà Tam có lôi di qua nhà ông Lê Van BInh và 
mot loi khac, nhung bj ngän trO do các ben có xIch mIch. Nhu vy,thI ban chat quan h 
tranh chap a day là quan h dan sir. Nay btng Quyt djrih hành chlnh cüa ông Chü tjch 
UBND thj trân Yen Ninh dä vo tInh hành chInh hóa mt quan h dan sir. Dn dn rt nhiu 
h liiy, nhiêu büc xüc, nhiêu trái ngugc, không the dung các chê tài hành chInh d xü l, 
hoc nêu dung ché tài hành chInh së không khOi mang tInh áp dat, môt chiêu, mt dan chü, 
thiêu cong bang, dan den gay büc xüc, gay mat niêm tin cüa quân chüng Nhân dan vào the 
chê hành chInh cUa mt Nhà nmc pháp quyên mang theo sü mtng cao Ca: "cla dan, do 
dônvàvI dan". 

Thá ba:Không có bit kj' rn3t tài lieu van bàn nào có the lam can cá' chãng minh 
do,n twang dwic gia dinh tôi (Bôn) xây dyng nàm tren dat lôi di chung (dat giao thông). 
Cy the: 

Môt là:  Vê nguôn gôc và qua trInh sü diing dt 
Ngày 20/10/1997, gia dInh tOi duçic UBND huyn Yen Khánh cp dt a ti ban d 

so 6, so thüa 403, din tIch 3 12m2, trong do bao gôm cã din tIch ngO di dài 31 met, rông 
gân 1,8 met. Phân din tIch dat hon 50m2 là ngO di riêng nay, nguyen tnthc näm 1990 là 
dat ao. Gia dInh tôi dã san lap dê lam ngö di riêng. 

Theo xác nhn cUa nhiu nhân chirng tIr cao tui dn thp tui thI phn dt ma gia 
dInh tOi (BOn) có xay cong trInh chua bao già duçc sü ding lam lôi di chung. Lôi di nay 
chi duy nhât gia dInh tôi ton to san lap va sir diing lâu dài, on djnh, không tranh chap tü 
dâu näm 1990 den nay.,  Thai diem näm 1990 gia dInh tôi lam dcm xin xã 2m dat (chiêu dài 
27m, chiêu rng 2m) dé lam duOng di hin ti nhu bay gia, sau do dixçicBan do dc (gom 3 
nguai cUa xã và thành viên Ban chü nhim HTX Ninh Hông, trong do có ông Dinh Van 
Tuyên - Chü tjch UBND Thj trân Yen Nirth, thai diem do ông Tuyen dang lam truang 
cong an xa) tiên hành do dc và bàn giao dat cho h gia dInh tôi. Hôi do duang di hin tii 
bay gia là cái ao sâu 4m, rng 27m. Thai diem giao dat cO ông Lê DInh Quang - nguyen là 
PhO chU nhim HTX Ninh Hông xac nhn din tIch lôi dihin ti duc gia dInh tôi xin 2m 
mt nuac dê lam duang ban quãn 1 cO ké, ye tren ban do và quãn l ho so, cap riêng vào 
GCNQSSD cho gia dInh tôi. Ngay cã vç ông Quâng cüng biêt rO và xac nhn cong vào nhà 
tôi là ngO di là không dung sr that.  DIch than ông Quãng nhn don xin cong cUa gia dInh 
và có bão rang së dng ra lam chüng cho gia dInh tôi dê xác nhn vii vic. 

Tuy nhiên, theo van bàn trà lai cUa UBND huyn Yen Khanh ye vic lay kiên ye 
ngun gc hInh thành ngO di chung thI Co ông Lê DInh Quàng và nhng cii cao tuôi dêu 
xác nhn ngö 48, duang Câu Rào duc hInh thàiih tü lâu là vô can Cu, không chInh xác. 
Bâi ngay chlnh bàn than ông Quàng và các the h lap nguâi song a phô Thj Lan dêu biêt 
và xac nhncông di chInh vao nhà th và nha bà Tam là duang ma Ong BInh dang lan 
chiêm lam dat riêng. 

Hai la:Không có mt tài lieu, chirng cü nào d cho rng cong trInh cüa gia dInh tôi 
xay dmg trên dt giao thông là dithng di chung. Ci the, tai  tiêu diem 34, Diem 8, Miic Ba 
lan (III) cüa Phi l%lc 1 (gçi là k hiu bàn do dja chmnh) Ban hành kèm theo Thông tu so 
25/2014/TT-BTNMT cO quy djnh bat buc ye vic ghi k hiu bat buc trong Ban do dja 
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chInh dôi vOi du&ng giao thông khac nhu dung dAt, dung môn, ngö phô, dung giao 
thông ni dông, noi thôn, lien gia, t1rc là cac lo?i dix?ing không phãi là duing ô to, thI dêu 
phãi ghi k9 hiu vOi ba cách sau day: 

- Cách 1: Nu dung ye theo t l âü d rtng thl ghi k hiu là chtt "Duàng" vao 
giüa hai gtch song song. 

- Cách 2: Nêu dung không dü rng thI ghi phIa trên hai gch song song; 
- Cách 3: Nêu du?ng qua hçp, chi duçic th hin hen so d dja chInh bang mt 

dithng gich thI ghi chU "diRing" vào phIa trên cüa duing gtch. 
Theo các can cr pháp l trên thI Bàn d dia chInh và Bàn trIch lic Bàn d dja chmnh 

cüa thj trân Yen Ninh thl phân dat ma gia dInh tôi (Bôn) có xây cong trInh không he có ghi 
k hiu "du?ing" theo nhu quy djnh tai  Thông tu so 25. 

Ba ià:Phn dtt nay không phãi là thring di chung giüa dAt Ba Nguyn Thj Tam vi 
dat gia ctInh tôi-Dinh Thj Bôn. Bâi các can Cu: 

a)Tr trithc dn nay, gia dIinh bà Tam chua bao gi sü ditng li di nay. Bang chirng ljch 
sü là lien tic thai gian dài truâc day tü ngày 20/10/1997, gia dInh tôi duqc UBND huyn 
Yen Khanh cap 312m2 dat a tai bàn do so 6, so thüa 403. Nhu dã trInh bay trên, truac nhà 
tOi có môt cái ao, näm 1990, gia dlnh tôi dã có don xin xã ye vic lap ao dé lam lôi di riêng 
và duc UBND xã chap nhn vâi chiêu dài lôi di là 27 met, chiêu rng 2 met (Tong lôi di 
va dién tIch nhà a duoc cap GCNQSDD là 312m2). Näm 2016, gia dInh chüng tôi mua dat 
a cüa ông Lê Van Minh. Tü nhrng nàm 2012, gia dIinh thây giáo Tuân (con bà Tam) xin di 
nha qua lôi di nhà tôi. Gia dInh tôi khOng dông bii vi lôi di qua nhà chüng tOi khOng phâi 
lôi di duy nhât ra duang quôc l 480B cUa nhà thây giáo Tuân. Ma truâc kia h9 có lôi di 
qua nhà ông Lê Van BInh ... Hon nüa. dt giã thiêt tnrOc 11am 1990 nhà bà Tam, thu bà 
Tam trInh bay có di theo du?mg cU có lôi di chung vri nhà tôi, dê ra du?mg quOc l thI bet 
süc phi 1, chà có ai muOn di lông vông hcm, vi muon di qua nhà tOi thI cüng phãi di qua dat 
Ong Nguyn Van Hung (hin ti dat nha th?y) rôi rnOi den duoc nhà tôi, chã có l do gI ma 
bà Tam laj chçn di qua nhà th, rôi den nhà tOi, rôi qua nhà Ong Nguyen Vn Chuang dê di 
qua cong xóm rôi mai ra duçc duang quOc l 480B. Trithc khi chua có duang di rieng cüa 
gia dlnh tOi, thai dim do dat nhà th và dat ha Tam có duing di ben cnh nhà ông Lê Van 
Mão( hin nay là nhà Ong Lê Van Bmnh). Vic bà Tam truâc gia di con duang do rôi ra 
duô'ng quc l 480B duçc tht cà bà con Phô Thj Lan tr trung niên cho den nguai cao tuOi 
lam chiirng. 

b)Thirc t v ngun g& sü di1ng lâu dài, in dith yà theo Giy chirng nh.n quyn si~ 
dicing dat thI buc tuang ma tôi (Bôn) xây drng duc xay tren phân din tIch dã duc cap 
GCNQSDD cüa gia dInh là 312m2 dat a tai bàn do so 6, so thüa 403. Tuy nhiên, theo thu 
UBND huyn Yen Kháth cho rang bàn do dja chInh dã the hin rö duang vao tr dithng DT 
480B qua thà tôi (Bôn), nhà Ong Xuang den giáp thüa dat nhà Ong Nha là không dung sir 
that. VI lôi di vào nhà tha và nha bà Tam có cách day cà tram nam di ye phIa dOng qua nhà 
ông Binh là du&ng chInh cüa các ci ngày xua. Do là con duang von di thuc dja phn dông 
h9 Nguyen nay dã bj ông L Van BInh - cháu rut bà Tam lan chiêm xây nhà. Va day cüng 
chInh là con duang chInh di vào nhà thai h Nguyn và nhà bà Tam. 

Anh em hç Nguyen chung tôi dã thiu l.n lam dn trInh bay len UBND thj trn Yen 
Ninh nhung không duc tiêp nhn giãi quyêt, ma thay vào dO là bat ep gia dInh tOi (Bôn) 
lay dat cüa gia dInh lam duang di cho nhà bà Tam. Tuy nhien, UBND thj trãn Yen Ninh lai 
không biêt rang con dixàng do là phm vi dat cUa gia dInh tôi dã duc UBND huyn Yen 
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Khánh cong nhn và cap Giây chüng nhtn QSDD. Thirc chat büc tuô'ng sang nhà th? h 
Nguyen hin nay truOc day là mt gian bêp dä duçc gia dInh tôi tháo do', phá bO d lam 
cong sang nhà tho', nhäm ph1ic vu cho viêc ye sinh, quét d9n nhà tho' ducc thun tin. 

c) Sir that thI cã bà Tam va con bà là thy giáo Tu.n dã không It lan sang nhà tôi nan 
ni xin di nho'. VI thây tmc day bà Tam d có li khac d vao vithn nên gia dInh tôi không 
dông , dan den cãi vã to tiêng, dan lang dn chüng kin rt dông, tho'i gian gn day gia 
dInh bà Tam dã không It lan lang m, chüi bâi gia dInh tôi, them chi cOn có hành vi xâm 
phim den sirc khôe cüa các thanh viên trong gia dmnh tôi. Ngay 19/06/2019, gia dInh tôi 
bong than duc Quyêt djnh sO 18 xir pht vi phm hành chmnh trong linh virc giao thông 
duo'ng b cüa Chü tjch UBND Thj trân Yen Ninh trong tam trng ngc nhiên và ht süc lo 
lang, khó hiêu ye hành vi bj coi là "vi phrn" là "xay birc tung bang gch, trát vüa xi 
mäng vi phm ngO chung". Trong khi do, nhu cac can Cu da trInh bay a trên, lôi di qua nhà 
tôi (Bôn) không phài là lôi di chung. Va trong phim vi din tIch dat dä duçc UBND huyn 
Yen Khánh cap näm 1997, thI gia dInh tôi (Bôn) có quyên 5ir dçing, phát triên kinh tê trong 
phm vi pháp lut cho phép thi có gI là sai trái. 

Nhuvy, rO rang birc tu?mg ma gia dlnh tOi dã xay dirng tü lâu hoàn toàn không 
näm trên lôi di chung, tirc khOng phm dat giao thông dithng b, nên vic ra các quyêt 
dinh, van bàn hành chInh xü pht, khac phic hu qua là không dung, là trái luât, xâm hai 
nghiêm tr9ng den quyên và li Ich hçp pháp cüa gia dInh tôi. Bo'i thuc tê,tü truâc dn nay, 
gia dInh bà Tam chua bao gio' sü ding lôi di nay. 

Thá' tu': "Biên bàn do d,c, xác djnh ranh giói, mc gió'i thüa dat 4ii thrc d.ia" dê 
ngày 12/01/2022 cüa UBND thj trân Yen Ninh, Yen Khánh, Ninh BInh có n3i dung 
chwa thing sr th(it. Cu the: 

Môt là:Th  hin xác djnh tü can, giáp ranh không chInh xác: Phn ngO di riêng han 
50 m2 dt dã duçic cap GCNQSDD cho gia dInh tôi giáp dat ông Dinh Van Minh (Dông), 
và giáp vai dat ông Phüng Van Tuân (Tây). So sánh bàn do 1p näm 1?97, (thüa dat so 403, 
to' bàn do so 6) và bàn do näm 2016 và hin trng sü d%ing dat thI phân giap ranh giüa các 
h lien kê và dixo'ng giao thông (ngo di chung) khOng có s1r thay dôi theo kêt 1un cüa 
UBND huyn Yen Khánh là không chInh xác. BOi, nhu dà dé cp o' trên thI truâc day, phan 
buc tuo'ng duqc xây hin nay von là phân dat cüa gia dInh tOi, ci th là mt gian bép nOi 
lien vâi nhà o' cüa gia dInh tOi. Den näm 2007, gia dInh tôi mai phá bO gian bép nay dê lam 
duo'ng di sang nhà tho' duçc thun tin han trong vic v sinh, d9n dep nhà tho'. Ben cnh 
dO, vào nam 1997, UBND huyn Yen Khanh dã do dc và cap GCN QSDD cho gia dInh 
ông Chuyn (Bôn) vó'i din tIch 312 m2, den näm 2016 UBND thj tran Yen Ninh ti,c mInh 
quyêt djth thüa dat cüa gia dInh tôi (Ong Chuyên) to' 312 m2 cOn 266,8 m2, thiêu hut 45,2 
m2 là trai quy djnh, gia dInh không chap nhn. 

Hai là:Theo each chti thIch trong "sa h9a ranh giai" kern biên bàn thIUBND thj trn 
Yen Ninh tuy mai chi là "so hça" nhung dä có dâu hiu cô tInh chiêm diing din tIch dat 
ngO cüa chüng tôi dê ye biên dat ngO riêng thành cái dugc chü thich là "duo'ng", tuc am 
mmi tr phong cho ngO riêng thành "duo'ng" mt each trái sr that và trai thirc dja. Trong 
khi do, thirc t to' näm 1997 tOi nay không he có bat cü lOi di nào dê sang nhà tho' h9 
Nguyn, vy tai sao bàn do näm 2016 cUa UBND thj trân Yen Ninh li to ye them du&ng di 
qua nha tho' dn dat nhà bà Tam l vO , het sue mâu thuãn. 
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Ba là:Phn din tIch dt hInh chU L tr phIa cng di vào nhà rôi rë sang phIa brc 
tung (ma UBND thj trân dang rat quan tam) giáp nhà th chi h9 Nguyn, trên thrc dja 
không thuc dat ngö, càng không phãi là "du6ng", ma là dat a. 

Bón là:  PhAn khuôn viên duçc giã djnh gçi là "duang" thirc t là ngO di riêng cüa gia 
dlnh. TU xua den nay chi do riêng gia dInh tôi sü diing de vao nha. Ngay cã nhà tha h9 tiêp 
giáp cUng phãi sir ding lôi di khac. Sir that nay có rat nhiêu nguai bit rO, chirng kiên. 
Toàn b 31 2m2 dat sü dirng lau dài dã duqc Nhà nuac cap Giây chirng nhn quyên sü 
diing do chông tôi — ông Chuyên dung ten, trong do bao gôm Ca din tIch ngO di dài 31 
met, rng gân 1,8 met (50m2) nhu dâ trInh bay. Nhimg nay UBND huyn Yen Khánh 1i 
cho rang hin trng dat giüa nhà ông Hung và gia dInh ông Chuyên (Bôn) là cüng mt thüa 
dira trên kêt qua do gp thira dat cüa UBND thj trn Yen Ninh là không dUng, trong khi 
phân dat cUa hai gia dInh không lien quan dn nhau. 

Nàm là:  Cho du có dung mçi thU don dé bOp méo sij that nhu th nào thI tong din 
tIch ma gia dInh tôi dang sU ding riêng hçp pháp, dä có chirng thu giám dnh cong nh.n là 
312m2, nrc chi nhô han do dc th%rc dja O,58m2. Sir that nay chirng minh rang bUc tng 
rào ma chUng tôi dã xây là tumg bão v dja giâi dat a cUa mInh và duç'c xây dirng trên 
din tIch dat hçip pháp. 

Tom lai: TU các can cü noi trên, có th kh&ng djnh chc chin r&ng bUc tismg rào ma 
gia dInh chUng tôi xay không 11am trên dat giao thông (lôi di chung), tlrc không vi phim 
Lut Giao thông duing b, tUc không the là dôi tuçmg xU phtt vi pham hành chInh trong 
linh virc giao thông duang b, và bUc tuOng näm trong lôi di riêng, ducc the hin trong 
GCNQSDD cUa gia dInh chUng tôi sü diing tU truac tOi nay, va lôi di do cUa gia dhih 
chiing tôi là "bat khã xâm phm" và dã duçc pháp lut cong nhn, bão v. 

KInh thwa ông Chü tich!Vai  tht câ ni dung nhu vUa trInh bay, tôi Dinh Thj Bn kmnh 
mong Ong - trên ca sa xem xét, dánh giá rnt cách toàn din, cong bang, khách quan, coi 
tr9ng quyn li hcip pháp cUa gia dInh tôi de dua ramt quyet djnh khách quan, dUng pháp 
1ut. Trên ca sa do chap nhn hu Quyêt djnh so 75/QD-KPHQ ngày 10/12/2021; hu 
Quyt djnh s6 35/QD-CT d ngày 11/02/2022 cUa ông ChU tjch UBND thj trân Yen Ninh; 
va hUy Quyêt djnh so 1241/QD-UBND dê ngày 16/05/2022 ChU tjch UBND huyn Yen 
Khánh"V vic giái quyt khiêu nai  cUa bà Dinh Thj Bôn, To dan phô Thj Lan, thj trân 
Yen Ninh". 

Rt mong duçc sam giãi quyt d tránh nguy ca dn dn nhüng hu qua khôn lumg! 

Trân trQng cam on! 
Xin gi?i kern theo don: 
1. CMND càa Dinh Thj Bn (bàn sao chàng thrc) 
2. Quyêt djnh so 75/QD-KPHQ (ban photo),' 

3. Gidy chi'rng nhn QSDD(bán photo), 
4. Quylt djnh Sd 35/QD-CTngày 11/02/2022 cüa ông Chà tjch UBND thj trán Yen 

Ninh (bàn photo); 
5. Quydt djnh sd 1241/QD-UBND ngày 16/05/2022 càa Chà tjch UBND huyn Yen 

Khánh (ban photo), 
6. So' dá din tIch ddt dup'c cdp GCNQSDD (bàn photo). 

Ng.rô'i lam don 
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
TH! TRAN YEN NINH Dc 1p - Tir do - Hnh pliñc 

S6: 75/QD-KPHQ Yen Ninh, ngày 10 tháng 12 nám 2021 

QUYET DINH 

Ap ding bin pháp khäc phiic hu qua 

Can th Diu 28, khoáñ 2 Diu 65, Diu 85 Lut xt'r lj vi phgm hành 

chinh, 

Can ci Biên ban vi phgm hành chinh so' 03/BB- VPHC lçip  ngày 

30/12/2019, 

D kho'c phyc trit dJ hu qua do hành vi vi phQm hành chInh gay ra, 

TOi: Dinh Van Tuyên 

Ch&c vy: Chi tjch UBND thj tro'n Yen Ninh. 

QUYET DNH: 

Diêu 1. Ap dung bin pháp khc phc htu qua do vi phm hành chInh gay 

ra ctôi vOi nguYi Co ten sau: 

1. Ba: Dinh Thj Bn Giâi tInh: Ncr 

Nàrn sinh: 1961 Quôc tich: Vit Nam 

Ngh nghip: Lao dng tir do. 

No'i a hin tti: Ph Thj Lan, thj Yen Ninh, huyn Yen Khánh, tinh 

Ninh Binh. 

So CCCD: 037161000276; ngày cap: 08/4/2016; non dtp: Cçic Cãnh sat 

quàn l hành chinh v trt tir xà hi, B Cong an. 

2. Phãi thirc hin bin pháp kh.c phic hu qua do dà có hành vi vi phtrn 

hành chinh quy djnh tai: Dim a Khoân 4 Diêu 12 Nghj djnh so 46/2016/ND-CP 

ngày 26/5/2016 cUa ChInh phü quy djnh xr pht vi phtm hành chmnh trong linh 

virc giao thông dumg b và di.rang sit. 

3. Hu qua do hành vi vi pham hành chinh gay ra can duçc khäc phi..tc là: 

Dã xây dirng birc tthng trái phép trên duang giao thông, ânh huing tói vic di 



lai, sinh hoat cüa các h dan thuc ngö 48 dung Cu Rào, ph Thj Lan, thj trn 

Yen Ninh, huyn Yen Khánh, tinh Ninh BInh. 

4. L do khôñg ra quyt djnh xir phat: Ht thai han  ra quyt djnh xü pht 

vi pham hành chinh. 

5. Bin pháp khc phiic hu qua phâi thirc hin, gm: Buc phâi do' bó 

büc ti.thng xay dung trái phép và khoi phiic lai  tInh trng ban du dä bj thay dM 

do vi pham hành chInh gay ra. 

Thii han  thirc hin bin pháp khc hu qua là 10 ngáy kê tir ngây nhin 

duqc Quyt djnh nay. 

6. M9i chi phi t chirc thi hành bin pháp khc phic hu qua do cá nhân vi 

pham có ten tai  Diunày chi trâ. 

Diéu 2. Quyt djnh nay có hiu l?c  thi hành k tü ngày 10/12/2021. 

Diu 3. Quyt djnh nay thrçic: 

1. Giao cho bà Dinh Thj Bn là cá nhân vi phm có ten tai  Diu 1 Quyt 

djnh nay c1 chp hành. 

Ba Dinh Thj Bn bj áp diring bin pháp khc phic hu qua do vi phm 

hành chInh gay ra có ten tai  Diu 1 phái thirc hin Quyt djnh nay. Nu qua thai 

han quy djth tai  Diu 1 Quyt djnh nay ma bà Dinh Thj Bn không tir nguyen 

chap hành thI sê bj cuäng ch thi hành theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Ba Dinh Thj Bn có quyn khiu nai  hoc khài kin hành chInh di vOi 

Quyt djnh nay theo quy djnh cüa pháp lut. 

2. Gri cho cong chüc Dja chInh — Xây di,rng — DO thj và Môi tnr&ig d të, 
CHUNGTHUC 

SAO )UNG VOl BÀN CHiNfl 
cthq  th  .4l.,Quyéh sä',,Q/... "i

\
T!CH 

g ...thcng.....6...,nãm2O% 

iMjjy BÀN NRA N DAN 

PHÔ CHU TICH 

NGUYEN THANH DUNG 
2 

chIrc tL..,_ 

iVii n/ian: 
-NhtrDju 3; 
- Lisu: VT. 

Ii irc hin / 



Yen Ninh, ngày 11 tháñg 02 nàin 2022 

QUYET DNFI 
V vic giãi quyt kIiiu nii cüa ha Din ii TIii J3n, ' 

To dan pith Thj Lan, thj trãn Yen Ninh 
(1ii dan) 

S: 35/QD-CT 

UY BAN NHAN DAN 
THI TRAN YEN NINII 

CQNG HOA xA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
Dc ip  - Ty' do - thinh ph tic 

CHU T!CH UY BAN NHAN DAN TI-I! TRAN YEN Nll1I 

C:an th Lut Khilu ni 8d 02/2 0 1 i/QHI3 ngày 11 tháng 11 nárn 2011; 
can ci Nghj djnh s 124/2020/ND-CPngày 19 .tháng 10 nárn 2020 ctha 

chInh.phu quy d/nh chi tilt mt sl diu và bin pháp th hành Lut Khilu ngi, 
Càn th Thong tu s 05/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 na/n 2021 cia 

Thanh tra C'hinh phi quy dinh quy trInh xi'r lj dan thw khié'u ngi, don tI cáo, dan 
kiln nghf, phOn ánh; 

Xét don khilu ngi ngây 16/12/2021 cza bà Dinh Thj Bôn, sinh nárn 1961 
Fija chi'.' T dan phI Thi Lan, thi trin Yen Ninh; 
Theo Báo cáo s1 01 /BG-TXM ngày 18 tháng 01 náin 2022 c1a to xác rninh 
I. Ni dung khiêu ni: 
Ba Dinh Thj Ban, sinh näm 1961, t dan ph Thj Lan;  thj trân Yen Ninh 

khiéu nai v quyt djnh s: 75/QD-XPVPHC ngày 10/12/2021 ctia Chti tjch 
UBND thi trAn Yen Ninh v vic áp diing bin pháp khäc phiic hu qua. 

II. Kt qua xác mmli ni dung kIiiu ni: 
1. CAn ctr d xác djnh dt dang sü diing hçp pháp ctià gia! dInh tôi (bà Bn) 

thành dt giao thông.duing b: 
1.1. CAn ctr: 
- CàA cii' cik nhân clu'rng d,i din cho HTX Ninh Hizg xii Khánh Ninh 

tritc day, tlwmgia . iry'c t/ê'p do dic dithng gii-zo thông ngii sl 48 dwông du Rào 
ci the: 

-I-  Ngày 30/6/2021, lam vic vol ông Dinh VAn Cài thu'O'ng trti ti ph 1B, thj 
trn Yen Ninh, nguyen là Truâng ban k hoach, kiêrn quAn l rung dtt cüa FTTX 
Ninh Hng; Tai  bui lam vic, ông. CAi có kin: Truc khi giao dtt, toàn b rnit 
bang tr nhà Ong Hiu dn nhàông BInh MAo là ao, bà Dinh Thj Bn có dê nghj 
bang rriiêng ma li di chiu rng 2m cho thun 1i. Sau khi do dac,  giao cth & cho 
các h dan và dt ngô di chung thI tôi có bàn giao h s cho ông Trn VAn Lu'u 
thôi do lam Phó ban k hoach & HTX Ninh Hông. 

-+ Ngày 02/7/2021, lam vic vói ông Lé DInh QuAng thu'ôg trti t1i ph Mai 

Hoa, thi trn Yen Ninh, nguyen là Phó chti nhirn HTX Ninh Hông; Tai buôi lam 
vic. ông Qu4ng  có ' kin: NArn 1990, th&i diem giao dt tai  các .khu vçrc trên dja 
bàn, bâ Dinh Thi Ban. co xin 2m mt nuó'c ct lAm du'&ng di. Chüng tôi có ké ye 
trên b5n d vA quAn l hi so, sau nay h sa dat dai np ye UBND xA KhAnh Ninh. 

'l 



+ Ong Dinh Cong Bing, ThuOng trii ti ph IA; nguyen là Phó chü nhirn 
HIX Ninh Hng tai bui lam vic ngày 29/6/2021; ông Biêng có kiên: Tháng 10 
nãm 1989, Hp tác xä Ninh Hng c/ip d/it ô cho dan, thu hôi ao cUa ông Soo'ng quy 
hoich int s/i tuyn du'&ng. Chüng tôi d 2iii d/it rntt nixOc lam dii&ng cho các h 
phia sau di lai Day la ducing cua tap the, gianh tho cac ho di chung Thoi diem do 
Co các ông LC Dinh Quãng, Ong Dinh Van Cài cüng tôi tric tiép do, cat clin tIch 
dung do. Ti bu/ii lam vic h/i 15h ngày Oó/l 2/2021Ong Biiig trinh bay: Trong 
giai cloan tôi lam phó ChO nhiêm HTX Ninh H/ingtr ñàm 1988 — 1989, vic quán 
ly luông dat do MIX xet duyêt, UBND xã chi quan ly ho so va phê duyêt Diên 

tIch cl/it hin nay là ngO 48, thräng C/iu Rào, ph/i Thj Lan truóc day thuc quán 1)2 
ciiia FITX Ninli H/ng. Närn 1989, ban Chü nhiêm MIX cia th/ng nh/it d lti 1/i di 
chung theo hiêi trang hiên nay là ngo 48, diring C/iu Râo. Vic d l?i din tich d 
lam lôi di chung lien, MIX Ninh I-lông không tiêp nhãn don dé nghi cua ho gia 
dinh ma can c1r vào nguyen v9ng bang ming d c/ip cl/it. HTX Ninh H/ng dä ti&i hành cap d/it ct lam 1/i di chung cho nhân dan. 

+ Ong Lé Minh Khâm, nguyen là Ch nhiCn HTX Nin1 H/ng tai bu/ii lam vic hôi I 5h ngày 06/12/202l ông Khni trmnh bay: T/it. Ca h/i so khão sat, do dc 
do HTX nông nghiêp phu trách. D/it thuôc ngO 48, duyng Cu Râo .hiCn nay vão 
thO'i dim I-JTX Ninh H/ng quãn 1)2, lchông có h/i so c/ip riêng cho ai và khOng có 
ai cO don cM cM nghi c/ip cl/it ngO 48 hin nay. 1(hi chüng tOi khão sat c/ip cl/it cho int so li dan thi lüc do có môt s/i ngui clan d&i cM xu/it bng ming xin cM I?i 
phn dit dC lam lôi di chung cho nhân dan, chung tôi xet thây viêc ctê xuát cua 
nhân dan là phii hop nCn HTX th/ing nh/it cl/i 1?i mt 1/i di chung có b/i rng là 2ni 
(ìà rnt flii&c ao). I-JTX chüng tôi kh/ing djnh. cM duxng di do cho ngu?ii dan di 1?i chir khôrig cl/i cho riCng ai. 

+ Ong Phung Van Lap, nguyen Ia cOng an vien xã Khanh Ninli tai buôi lam 
vic h/i 15h ngày 06/12/202 1 Ong Lp trIñh bà)2: Nm 1 98,tôi duo'c HTX Ninh 
Hông giao di do dac và c/irn rn/c 1/i di chung. Lüc d, 1/i di chua duac san 1/ip ma 
clang cot1 

mat nuic ao. Sau nay, các h dan da san 1/ip, tao thành duOiig di nhu ngö 
48, dithng C/iu Rào hin nay. 

+ (3ng Nguy/in Van Vóc, nguyen là di san xu/it thuOc HTX Ninh H6ng tai 
buOi lam viêc ngày 02/7/2021 ông Vóc trinh bày:Iai thi di/ini nàrn 1989, tôi lam vic a i-iTx Ninh H/ing trong ctOi sari xut; tOi cO dirng xem HTX giao cl/it cho các 
h gia dInh ô phia truyc, d/ing thai co chüng ki/in vic bà Dinb Thj B/in xiii 2m lam 

duang di, do ông Dinh Cong Bi/ing 1iic do là phó ChU nhirn cüng to cong tác 
giao 2m i-nat nu'oc ao ct/i Ian-i du'&ng. 

+ I\Igñy 10/8/2021, 1am viêc vó'i bà Nguy/in Thi lam, bà Nguy/in Thi B/i (con 
gái ông S oóng), ông LC Van Binh (cháu ngoi Ong Soóng). Tai bu/ii lam vic, các ông hA Cung c/ip thông tin: NAm 1990, MIX Ninh H/ng có chO truo'ng Cap dat giãn 
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dan vâ ngö cli chung. Ci,i the cp 2rn rnt nuó'c ao di vào nhã bà Bn, dat vu'n nhâ 
ông So&ng, ông Mao, nhà bà Tarn d lam ngô di chung cho cc h gia dlnh. 

- Gaji cli' CliC ho so' tài 1iu ma UBND thj trén dang qu -hz lj gôm: 
-F Bàn d dja chInh nàrn 1997; the hin duô'ng vào tir ctuèTlg DT48OB qua 

dat nhà bà B6n, cth ông Song dn giáp dt nhà ông Nha. 

+ Kt qua do dic nãm 2016 d cttp dôi giy chi.rng nhiii quyn sü' ching dat 
là 266.8rn2  

+ Biên bàn xác nhn ranh gii, nic giii thi'ra dt cüa các h ông Nguyn 

Vãn.I-hing, Nguyn Van Chuyn, tr duing hp Nguyn, (co chfi k' cüa các h lin 

ké) 1p ngày 09/6/2008 do UBND xã Khánh Ninh 1p  du thC hin có du'èng cli nhu 

liin nay. 

+ Biên bàii xác nhtn ranh giói, môc giói thia da cia h ông Nguyen Van 

Soóng (co chO k cüa các ho 1in k) Ip ngày 1 8/6/2009 cüng the hiii có duèiig 

di nhu hin nay. 
-1- H sa k' thut thüa d.t cia các h Nguyn Van Chuyên, Nguyn Van 

1-lang, nhâ th h9 Nguyn, Nguyn Van Soóiig cüa phông dàng k dat dai 1p ngày 

20/5/2009 cüng th hin có dung di và dt giao thông. 

+ Bàn do dja chInh thj trn Yen Ninh nàm 2016, t' 1 1/1000. 
H-  Nghj quyêt so 47/NQ-HDND ngày 13/12/2017 cüa I-15i  dông nhân dan 

tinh Ninh BInh ye viêc dat ten các tuyn duông trén clia bàn thi trân Yen Ninh, 

huyn Yen Khánh, tinh Ninh BInh. 

± DC an so 01/DA-UBND ngày 11/5/2017 cüa UBND huyn Yen Khánh ye. 

vic dat ten cc tuyên dung trên dja bàn thj trân Yen Ninh, huyn Yen Khánh. 

Van ban s 95/UBND - KTHT ngày 02/02/20 18 càa UBND huyn Yen Khánh ye 
vic thuc hiên 1p dat bin ten du'Ong, g.n bin s nhà và các cong trinh cOng cong 

trên dia bàn thi trân Yen Ninh. 

Can cir mOc giói các h gia dInh chi va kt qua do dc ngày 12/01/2022 
(khOng chng 1n len du'ông giao thông ngO 48) xác djnh: 

+ ChiCu dài don ngO tü vi trI dt nhà ông Tuân (phIa DOng Narn) dn birc 

trng xãy (phIa Bc) dài 33,71rn 
H-  Chiu dái doan tir nhà ông Minh (phIa Tây Narn) den vj trI büc tunig xây 

(phia narn) dài 29,34m 
H-  Chiu 1'ng tti vj trI du tuyn giáp dung 480B là 2,05rn duçc xác djnh 

bOi 2 dirn: Dim 1 tfnh t1r phIa Tây Nam (dim du tuyn dat nhà Ong Minh); 

diem 2 tmnh lu vi In phIa Dông Narn (diem dâu tuyên dat nhà Ong Tuân). 
H- Chiu rng cuoi tuyCn là I ,54rn du'gc xác dnh bôi 02 diem: Diem I tInh 

là v tn giáp dat nhà ông 13mb (phIa DOng Bäc); diem 2 tInh ttr v trI dtt nhà Ong 

SoOng (phIa DOng Nam) 
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2. Can cr de cho rang bà Bn vi p1mm hành.chInh trong linh we giao thông 
duông b; 

2.i.Các can en': 

- Can cir rnc giói cac h gia dInh chi và k& qua do d.c cüa dcrn vi tu van do dic. 

- Can cii hin trng du'ing giao thông ngô s 48 du&ng Câu Rào Co các 
chiêu canh: 

±:Chiu dâi tInh tr vi tn phIa Tây Nam (dirri dAu tuyn dat nhà ông Minh) 

dn vl trI ditrn cui phIa Tây Narn (giáp dt nhà ông Nba) dài 46,07m; 
± Chi&i rng tti vj trI du tuyn giáp duäng 480B là 2,05rn thrçic xác djnh 

bO'i 2 dim: Dim. 1 tInh tü' phIa Thy Nam (dim c1u tuyn dt nhà ông Minh); 
dim 2 tInh tr vj trI phIa Dông Narn (dim du tuy&i dt nba ông Tutn). 

-F Chiu rng cui tuyn là 1 ,54m du9c xác djnh bOi 02 dirn: Dim 1 tInh 
tü vj trI giáp ctIt nhà ông'BInh (phIa Dông Bc); dirn 2 tInh tr vi trI dt nhà ông 
SoO'ng (phIa Dông Nam). 

- Can cir biên bàn lam vic hi 15h ngày 11/6/2019 thl ông Dinh Van Khin 
là con r bà Dinh Thi Bn thüa nhin viêc ngày 06/6/20 19 dn nhà B& mc vq cho'i 
thty bã Bn thuê nguii xay dung bü'c tu?yng thI có tharn gia xiic cat d bà 13n 
dinh h cho tho xây. 

- Can cir bién bàn lam viêc hi I lhl0 ngày 13/6/2019 thI bà Dinh Thj Bn 

co thi1a rihln là dâ xây dirng birc tu'Orng trên (nhu'ng không k biên bàn lam vic). 

Can cn' hin tnrô'ng birc tthng bà .Bn xây dirng: có chiu cao I .80m; chiêu 
rng I.75iii, tuYngxây btng gch, trát vQ'a, xi rnäng. 

3. flt gia dInh bà b6n Co hin tng cho thj trn d lam dt giao thông 
hay không; tü näm 1997 dn nay, dt bà Bn cO bin dng gI không. Nguyen 
nhãn chênh Ich din tIch dt tii giy chfrng nhmn QSDD nãm 1997 so vOi kêt 
qua do dac chinh I nãm 2016 và kt qua do dic ngãy 12/01/2022 

3.1.Cãn ctr xác djnh: 

Can ct /u so cija c/'iinh quâii ij 4ii UBND tizj Iran, & ,khi du'9c cap 
GGNQSD ia (náni 1997) dIn nay, g/a dIn/i ông Ghuyn bà Bôn không 
c/iuê,'z flhiU'9'ng, chuyln dji QSD, kliông nhmn chuyln nhiu'ong, /ciiông nh(lii 
c/lI.iyen 1ô1 

* Nguyen n/ian chénk 4!ch din tIc/i ciat 4z1 g14y clu'rng nh?mn QSDD iiáin 
1997 so vO kIt qua to tfçic chin/i Ifi nãni 2016 và kIt qua do dzc ngtp 12/01/2022 

- I-lb so' dja chInh nãm 1997: 

+- Bàn d dja chInh: T bàn d s 06 thü'a 403 ghi, bàn d ghi: Thira 403 
din tIch 3 1 2m dt a, chü sü' ding: Chuyn. 

- S niiic kê: Th bàn d s 06 thcra 403 ghi: din tIch 466m2; chn s diving 
Nguyen Van Chuyên 3 12 m2  loai dt ô', Nguyn Van Hung 154 in2  loi dt 6. 



+ Giây ching .nhn quyn sü ding dt trén cüng t bàn do s 06 thüa 403 
ghi.: ông Nguyn Van Chuyii 312 rn2, ông Nguyn Van Hüig 154 rn2. 

• - sci dia chInh nàiii 2016: . 
+ Ban dO dia chinh To ban do so 08 thua 293, diên tich 266,8 m2  dat o do 

• thj, chü sü ding: Nguyn Vn Chuyn. 

•+ S muc ké: 16 bàn d s .08 thira 293, din tIch 266.8 m2  dt 6 do thi,  chü 
• sir dung: Nguyn Van Chuyên. 

• + Bàn dt dja chInh: 16 bàn d s 08 thira 294, diri tIch 1.59,7 m2  dt 6 do 
tlij, chü scr dicing: Nguyn Van Hung. 

-1- S mic kê: T6 bàn d s 08 thira 294, diên tIch 1 59,7 m2  dat 6 dO thi, chü 
s6 diing:Nguyn Van Hung. 

- 1(t qua do 4c thiic té ngày 12/01/2022 
+ i-Iô Nguyn Van Chuyên din tIch thii'c t dàng sr ding 265,71112  

+ Hç Nguyn Van Hung (nhà th6) din tIch thirc t dang s,ü diing: 1 59m2  
Nhu' vy:. Din tich th6a d.t cüa hgia dm11 ông Nguyn Van Chuyn và 

ông Nguyn Van Wing có sai 1ch giUa bàn d dia .chInh nim 1997 và so rniic kê, 
s dja chinh, giy chirng . nhân quyn si ding dt dä cp nguyen nhãn chInh • dn 

dn có six chênh lêch trên là do: Thüa dt s 403, t6 bàn d s 06 din tIch 3 12rn2  
dt 6, chO srdiing Chuyn. Tuy nhiên,.s rni,ic kê ghi din tich thra dt s 403 là 
466rn2  dtt 6 grn: Ong Nguyn Van Chuyn 3 12rn, Nguyn VAn Hang 1 54m2. S 
niiic ké ghi them chü s6 dng Nguyn Van Hün, din tIch 154m2  (tg 154m2  so 
vói diên tIch tai bàn d dia chInh). So sánh din tIch bàn d dja chmnh ham 1997 và 
bánd dia chinh näm 2016 thI diên tIch thüa cth cüa h Ong Chuyn và Ong Hung 
tang 1 1 4,5rn2. Vic 1p h su dja chInh, rà soát cp giy chiiig nhn quyn sir ding 

dt nani .1997 có sai sot v din tIch th hin trên bàn d cija chInh, s rniic ke, giy 
ch6ng nhân quyn sCr ding dt. Do qua trInh lap bàn d, c'ip giy ch6ng nhQn là có 
sai sOt ye mAt so lieu. 

• 4. Phn'din tIch birc tu'ông bà Bn xiy có nnitrên dt bà Bn hay 
không? • • • • • 

4.1. Can cr xác dinh 
• 1-lb so tài Iiu ma UBND thj trn dang quân 1: 

+ Bàn d dja chInh nám 1997 th hin du6ng vào t6 dix6ng DT48OB civa  dt 
nba bà B6n, dt Ong 1-lung, dt Ong Soó•ng dn giáp dt nhà ông Nba. 

-+- Kt qua do dac  bàn d dja chInh nam 201 6,• tha dt cüa gia clInh bà Dinh 
Till Bôri là 266,8m2  

+- BiCn bn xác nhn ranh giâi, nc giói thira dit cUacc li Ong Nguyn 
Van Hung, Nguyn Van Chuyn, ttr duâng h9 Nguyn, (co chQ k cUa các ho 1in 
kê) 1p ngày 09/6/2008 do UBND xã Khánh Ninh 1p du the hin có du&ng di. 

:5— 



6 

+ Biên. bàn xác nhn ranh gió'i, rnc giói thü'a dt cüa h ông Nguyn Van 
Soóng (co ch k' cia các ho 1in k) lap ngày 18/6/2009 cüng the hin có ththng 
di. 

+ 1-lô so k thut thi'ra dit cüa các h Nguyn Van Chuyn, Nguyn Van 
Hiing, nhà thô hi Nguyn, Nguyn Van Soàng cüa phông dang k dat dai 1p ngày 
20/5/2009 cüng th hin có dung cli và dat giao thông. 

+ Bàn d dia chinh thi trn Yen Ninh näm 2016, t' 1 1 /1 000. 
+ Nghj quyt s 47/NQ-1-IDNI) ngây 1 3/1 2/2017 ccia Hi dông nhân dan 

tnh Ninh Blnh v vic dtt ten các tuyn dung trên dja bàn thj trn Yen Ninh, 
huyn Yen Khánh, tinh Ninh BInh. 

+ D an s 01/DA-UBND ngáy 11/5/2017 cüa TJBND huyn Yen Khánh ye 

vic da ten các tuyn dithng trên dja bàn thj trn Yen Ninh, huyên Yen Khánh. 
Van ban s 95/UBND-KTHT ngày 02/02/2018 cüa UBND huyn Yen Khánh v 
vic thuc hiên 1p dt bin ten duing, gn bin s nhà và các cOng.trinh cOng cong 
trën dia bàn thi trttn Yen Ninh. 

Cn cr mc giâi các h gia dInh clii vã kt qua do d?c cüa don vi to vn do 

- Can cr mc giói các h gia clinh xác dinhkhông Co tranii chp và kt qua 
do dc. ngay 12/01/2022 (khOng chng 1n len dtxâng giao thông ngô 48) xác djnh: 

+ Chiu dài dotn ngO tir vj trI ctht nhâ ông TuAn (phIa Dông Narn) dn brc 
wô'ng xãy (phIa Bc) dài 33,71rn 

± Chi&i dài doan tü nhâ ông Minh (phIa Tây Narn) dn v trI büc tung xây 
(phIa Narn) dài 29,34rn 

± Chliu rng ti v trI du tuyn giáp ctung 480B là 2,05rn duc xác djnh 
hOi 2 c1im: Dim 1 tinh t1r phIa Tây Narn (dirn d.0 tuyn cth nhà Ong Minh); 
diem 2 tIrih tiir vi ti-i phia DOng Narn (dirn du tuyn dt nhà ông Tun). 

ChiCu rng cuôi tuyên là 1,54m duoc xác djnh bi 02 dirn: Dirn 1 tInh 
itir vj tn giáp dat nba ông BInh (phIa Dông Bc); dim 2 tInh tir vj trI dtnhà Ong 
Soóng PhIa (Dông Narn) 

- Can cir liin trang sfr  diring dAt ccia h gia dmnh bà Dinh Thj Bn theo kt 
qua do dc ngãy 12/01/2022; thc t diên tIch clang scr dçing là 265,7m2  

S. Nhan chüng chfrng kin viêc. hmnh thành ngö di chung: 
5.1. Can ct'r: 

- Theo các nhân chi'rng diii din cho HTX Niiih Hong, xa Khánh Ninh tn.râc 
dày cung cAp và theo kin cüa các cci dai din cho chi hi nguôi cao tuM ph Thj 
Lan gin ông Nguy Ngoc BIch, Ong Nguyn Van Ca, Dinh Van Tinh xác djnh 
ngO glac) thông trên cia duo'c 1-iinh thánh t& Iâu d&i, phiic vii vic di 1?i chung cho 
càchôclâi-i 

6. LOi di trên gia dIub ha Bôri Co ton t,o, san IIp khOng? 



6.1. Can có: 

+ Vic bà Bn tOn tio, san lLp d tio 1i di vào là dung vi dã ckrçc bà 

Nguyn Thi Tarn là ngithi có quyn li lien quan dä có nguyen vvng xin dóng gop 
imt phn kinh phI do Cong gia dInh bà Bn san Mp ton to. TUy nhiCn t.i bui lam 
viêc hôi 14h30 ngay 06/1 0/2015 gia dinh ba Bôn không dOng y nhân dong gop 
kinh phi va vn dng d bà Tarn di li 

+ UBND thj trn, t dan ph dã nhiu ln giái .quyêt mâu thun vic di lii 
giüa gia dIith bà Dinh Thi B6n và bà Nguyn Thj Tam 

7. Có vic nàm 2012 khi nhâ ntxrc rni rng dung tinh lI 480b có thu hM 

rnt It din tIch và dn bü cho bà Bn 980.000(d) khng? 
7.1. Can cü': 

- Theo biên bàn xác minh cüa T xác minh ngày 18/01/2022 xác rninh vic 
bà Bôn có cac giLky ti gI chüng rninh vic duc h.trçr 980.000(d) ldii nhà nuóc mO' 
lông throng tinh lô 480B, tai buôi lam viêc ba Bôn không xuât trinh duoc cac giây 
t ching minh vic duqc h trçr. 

- Theo báo cáo xác minh cUa cong chüc dja chInh xây ding ngày 
19/01 /2022 thi tai Quyt dinh s 967/QD-UBND ngày 03/9/2008 cüa UBND 
huyên Yen Khanh ye viêc phê duyêt chi phi GPMB cac ho gia ctinh co dat bi thi 
hi d thijc hiên du an: câi t?o,  nâng cp du'ng tinh DT 480B (Khárth Ninh — 
Lng),. h gia clInh bà Dinh Thj Bn (chng là ông Nguyn Van Chuyn) khOng có 
diên tich dt thu hi và không có s 'tin bi ththng nhu bà Bn trInh bay. 

8. Co hay không ngày 20/10/1997, gia dmnh bà Bn duqc UBND huyn Yen 

Khánh cp giy chirng nhn quyn sü dung dt tii bàn d s '6, s thira 403 din 
tIch 31 2rn2, trong do bao gm Ca din tIch ngO di dài 31m, rng gn'1 ,8m (50m2) 

8.1.Càncir: 

- Bàn d dja chInh nàrn 1997. 

- 1-Is so ki thuit thra dt cüa các'h) Nguyen Van Chuyii do phông clang k 
dt dai lap ngày 20/5/2009. 

- Bàn d dia  chInh tlij trn Yen Ninh näm 2016, t 1 1/1000' 

- Gity chüng nhmn quyn sü diing d.t do UBND huyn Yen Khánh c p ngày 
20/10/1 997 ghi Nguyn Van Chuyn 312m2  dt lâu dài. 

9. Can dr dê Iip biên ban vi pIim hành chInli s 03/BB-VPHC ngày 
.30/12/2019 và biên ban trên có phãi ngiiy t,o hay không? 

9.1.Cäncir: 

- Can cü Quyt djnh s 22/QD-CT ngày 26/8/20 19 cüa Chü tjch UBND thl 
trân Yen Ninh v vic giái quyt khiu nai cüa bà Dinh Thi Bn, t dan ph Th 

Lan. Trong Quy& djnb nêu rO kt 1un: Tti thOi dirn 1p biên bàn vi phrn hânh 
chInh s 02/BB-VPI-IC ye hành vi vi phm hành chInh,dã hoàn thành (bi'c wô'ng 
dà xáy ..xong). Tuynhiên, biên bàn vi phrn hành chinh s 02/BB-VPHC chua xác 
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djnh rO vj trI vi pham, than dirn vi phirn; do'4y ChU tjch UBND thj trn trn Yen 
Ninh ban hành Quyt djnh xir phat vi phmhành chInh s& 18/QD —XPVPHC clara 
nêu rô c1im a ccia khoàn 4, Diu 12, Ngh djnh 46/2016/ND-CP là chixa day dü 
Giao cong chirc dia chinh xây dung chü trI phôi hp cong anthj trân, công.chrc Tii 

pháp Ho tich tip tue hoàn chinh h strjnh ChÜ tjchUBND thi trân xcr l2 viphrn 
hãnh chInh di vâi ha Dinh Thj B6n theo quydj•nh ti dim a,Khoán 4, Diêu 12, 
Nghj djnh 46/20161ND-CP. 

- Tâi li&u t cong tác do dng chI Lii Vit Hting chü trl cung dp codoin 
ghi am rlôi dung lam viêcthit 1p Biê.n. bàn vi phrnhành chInh s 03/BBNPI-IC 

ngày 30/12/2019; bà Dinh Thi Bii có nghe thông qua Biên bàn nhui-ig không kg'. 
10. Quyt dnLi s 75/QD- KPRQ có diim bão khãch quan'? 1i di tr nhà 

ha Tarn ra du*ng ngö 480B có phãi là lôi di duy nhât? 
10.1. Càncir: 

- Nghi djnh s 46/2016/ND-CP ngày.26/5/2016 eñaChInh phü quy djnh xü' 
ph?t Vi phrn hành chInh trong 1mb virc giao thông duông b vàduanng st 

- Nghj dinh 100/2019/ND-CP ngày 30/12/2019; quy djnh xfr pht vi phtrn 
hnh chIrih trong Iinh virc giao thông dixông b và drông sat. 

- Lut xir l' vi phm hành chInh s 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 
± Can cir biên bàn lam vic hi 15h ngày 11/6/2019 thi ông DinhVàn Khn 

I con r bà Dirth thj Bn thiranhân vc ngày 06/6/20119 dn nh'à B mc v choi 
thày bâ Bn thuê nguani xãy clrrig brc trô'ng thI co tham gia xàc cat d bà B&i 
dánh I-I( cho thq xãy; 

± Theo blén bàn lam vic hi 1 lh 10 ngày. 13/6/2019 thIbà Dinh Thj .Bn có 
thira nhtn là dã xay drng brc tuanng.trên. 

- Can cr biên bàn vi phiii hành chInh s 03/BB-VPHC ngày 30/12/2019. 
Xic d iith hành vi cüa ba Dinh Thi Bn. vi phrn iiành chInh theo Ngh djnh SO 
46/201 6/ND-Cp ngày 26/5/2016 cüa ChInh phü quy djñh xr phit vi phtrn hành 

chInh trong ITnh v1rc giao thông dung b và dt.ràng st.. UBND thj trãn chira ban 

hành quyt dinh xü phat vi pham hành chInh áp dithg diki 85 cüa Nghj djnh 
100/2019/ND.cp và không ban hành Quyt djnh xir pht ma ban hành quyt djnh 
ap dgn-ig biên phàp kh&c phuc hu qua (theo Diem c, khoàn 1 Diu 65  Lut th l' vi 
pham hành chinh nãm 2012) 1' do: VI ht thani hi u:ra  Quyêt djnh xir pht vi phni 
hành chinh. 

HI. KCt qua dôi thoi: Ngày 28 thdng Ofnárn 2022 
- Chü tjch UBND thj trn chütrI'bui di thoFvâibâDiñh Thj B'n, t dan 

ph T'hj Lan. : 

- Tat buôi dot thoal, ba Dinh 1 hi Bôn không dua ra &roc bat cu tai lieu 
chung cu g chung minh viêc ba xây buc tuang chän ngang ngO sO 48 di tir dii 
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480B dn dt nhà ông SoOng là dñng quy djnh vá bá Dinh Thj B&i và chng, cüng 

hai con không nghe ni dung biên bàn di thoai, ti.r bó ra ye, không k biCn bàn. 

Dng chI. Chü tjch UBND thj trin, chü trI hi nghj kt Juan nhi.r sau: 

1 Viêc ba Bôn cho rang xây dung buc tuong trén citén tich dat hop phap cua 

gia dlnh. bâ là .không c can cr và brc tung trén &rqc xây dirng trên dt giao 
thông throng bô do IIJBND thj trn quàn li'. 

2. Ba Dinh Thj Bn co hành vi xay drng birc tu'ng trên phm vi dt dãnh 
cho dung b thuc .duing giao thông ngO s 48 ththng C.0 Rào. 

3. Pbn din tIch dt h gia dInh bà dang sü diing n cljnh chu'a bao gi0 
duc hin tang cho thj trn d lam dt giao thông 'à tr nàm 1997 dn nay, dtt gia 
dlnh bà Bn ld-iông CO biên dng gI. 

• can cr ban d djachInh 1p nàrn 1997, thüa dt s 403 tä bàn d s 06 clii 
ghi ten chü sir dung là ông Nguyn Van Chuyn 31 2m2  dt o, nhung s rnc ké ghi 
them chCi S1T diing Nguyn Van Hung I 54rn2  dt a (theo trIch hic bàn d nàm 1997 
thra dt ông Nguyn VànChuyn giáp vài thCra dt nhà ông Soóng, chua có t1iira 
ditt nhà ông Nguyn Van Hung). 

Theo kt quá.lãp bàn d dja chInh närn 20l6din tIch dt thirc t h gia dmnh 

ông Nguyn Van Chuyn (v là Dinh Thj Ban) din tIch hin trtng si:r diing là 
266 8m2, diên lath dat thuc tC ho ông Nguyn Van Hung dang SU dung la 159 7 rn2  
Din tIch. dt ghi trCn bàn d& dia chInh nàm 2016 và kêt..quá. do dac  ngày 
12/01/2022 so vó'i diên tIch ghitrên bàn d dja chInh närn 1997 tang ii 4.5rn2  

4.. Phn dicn tich birc tu'Orng bà Bn.xây drng không ntrn trên phn dt O ma 
li gia dInh bà dang si.r diing. 

5. Ba Btn cho ring theo xac nhtn cüa nhUng nhân chirng tir cao tuM dn 
thtp tui bit rô v lchsir sü dung. iM di thI phn dt ma gia dinh to.i(Bn) có xây 
dyng cong trInh chu'a bao giO' du'Q'c sO' ding lam lôi di chung; ni clung trên là 
không Co can cI. 

6. Gia dlnh bà Bn cO cong san thp, ton tao ththng giao thông ngO s 48 
du'ô'ng Cu Râo là dOng. Tuy nhiên bà Bn cho ring dâ sü diing lâu dài, on djnh, 
khong tranh chip tü diu närn 1990 dn nay là khong dOng vI: UBND thj trân, to 
dan ph dã nhiu 1n t chüc hOa giãi mâu thun vic di lai  giia gia dInh bâ Va bà 
Nguyn Thj Tam. 

7. Không có vic nãm 2012 h gia dInh bà Dinh Thj Bn duçic h trq 
•980.000(d) do nhà nu'óc dn.bO chi phI giãi phOng mt b&ng các. h có d.t bj thu 
hid thrc hin dr an vi.bà B6 n không cung cp.thrçic các tài 1iu ma nha ni,râc ho 
trçi cüng nhu' trong Quyt djnh dn bi 1i trçi cOa huyn. 

8. Ba Bôn cho ring ngày 20/10/1997, gia dmnh bà Bi ctu'cic UBND huyn 
Yen Khánh cp giy chüng nhn quyn scr ding dt tai  bàn d s 6, s thaa 403 
din tich 312m2, trong do bao gm Ca din tIch ngö di dâi 31m, rng gn 1,8iii 
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(501112) là khong có can cir vi bà B&i khôñg cO các giy to' thrng rninh duc 

UBND huyên cp dién tIch ngO di trên ma clii có duy nht giây chüng nhn quyén 
si.r ding dat din tIch 3 12rn2  dt a läu dài. 

9 Biên ban vi pharn hanh chinh so 02/BB-VpHC ngay 17/6/20 19 chua xac 
dfrih rô vj tn vi pharr, thO'i dim vi phni; do 4y, Chiitich IJBND thi trân Yen 

Ninh ban hânh Quyt dinh xà phat vi phtm hành chinhsô 18/QD —XPVPI-Ic chua 
néu nO diin a cUa khoãn 4, Diàu 12, Nghi djnh 46/201 6/ND-CP; khong ci the 
hàiih vi vi pham, lien tai Quyt djnh st 22/QD-CT ngy 26/8/2019 ye vic giâi 
quy& khiu nal ccia bà Dinh Thi B&l tO dan phô Thi Lan, thj trân Yen Ninh (Lan 
c1u) d chtp thuân hy Quyt dnh s 1WQD- XPVPHC ngày 1

9/6/2019 côa Chô 
tich UflND thi trn v viê.c xr phat vi pham hành chInh trori 111111 vrc giao thông 
thrOng bó và hüy biCn bãnvi phaiii hânh chInh s& O2/BB-.VpHC ngày 17/6/2019. 

bo vIy viêc b sung, hoàn thin hiêñ bàn sO 03/BB-VpHC ngây 
30(12/2

019 là phü hp vói quy djnh cüa 1ut xi 1)2 vi phm hânh chInh va hoàn 
toàn cO C11 cir. 

- 13iCri bàn s 03/BJ3-VpT-JC ngây 30/12/2019 là toàn có tht, d &IO'C 
thông qua vâ các thành phn tham gia k)2 ten 'dy dO (thi co 

bà Bn nghe nhung 
khóng k)2 ten) theo tài lieu doan ghi am rpà dng chI L?i Vit Hang chO tn clii dao 
VicIC (çtp biCn ban cling 

10. ViCc chO tich UBND th trâii Yen Ninh ban hãnh Qiiy& djnh s 75/QD-
KPHQ p ding biCn pháp khc phc hu qua ngà 10/12/2021 là hOàn toàn khách quail doug theo quy dinh cUa pháp luât vàvjéc bà Tarn, 

COIl trai bà lam di li trén duoug giao thông ngO sO 48 duong Câu Rao Ia quyCn lot cua cong dn noz chung 
va duoc phap ludi bao hO con viec tiuoc day gia dinh ba Tarn di lôi nao khOng 

lien quaii den nOi dung su viec ma UBND tiii trn dang thu ly gia quyêt tien co so ton trpng hi trang du'o'ng giao 
thông, ngO s 48 ctuoig du Râ6 à các h so khác có 

the hin cO dtr&ng giao thông tuCn dä ducxac lap 
trCnbãr d diachjnli nrn 1997, O 1 6 doug thoi cac hO dan co hen quan dCn duong giao thông tren dâ duoc su dyng laLi 

dài tr nàm 1990 di khi xáy iatnanh chpnàm2OI5 
IV. Kt lumn chung: 

- Can ccr bién bàn vi phanî hãnh chInh s 03/DB-pf ngây 30/1
2/2019. 

Xac dinh hanh vi cua ba Dmli Ihi Bôn vi pharn hanh chinh theo diem a khoan 4, 
DIC 12, Nghi clirth 46/2016/NDCp ngày 26!5/20f6 c Chinj hü quy 'djnh X0 phat vi p ham hñn Ii chInh trong linil virc giao thng

iii du'6ng UBND thi trãii chua ban hànii quyk djnh xô phat vihn1iiji hinh; áp ding diu 85 
Cud Nghi ctinh IOO/2019/NDCp ngay 30/12/2019 cua Chinh phu Quy drnli xu phat vi phain hanli chiiih tiong huh vuc giao thông dong bô va Duong st, 1)lêfll C, khofl 

1 Diu 65 Luât xcr 1)2 vi ph?m hãnji chinh nàrn 2012 
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Trén co s& các nQi dung xác rninh theo dan 1diiu nai cüa bà Dinh Thj Bn; 
c1n tich UBND thi trn kêt luân nôi dung bà Dinh Thi Bn khiu nti Quyt 

djnh s 75/QD- KPI-IQ ngãy 10/12/2021 v viêc áp dung biii pháp khc p1ic hu qua là sai toàn bô. 

Tr nhUng nhân djnh và can ci.'r trén, 

QUYET IMNH: 
Di&i 1. GiU nguyen quyt djnh s 75/QD-KI-JQ ngà' 10/12/2021 v vic áp 

dçing biên pháp khc phuc h41u qua và yéu ciu bà Dinh Thi Bn, t dan pM Thi 
Lan phâi d bó büc tu'ng xây dng trái phép và ôi phuc 1i tinh tr?ng ban dii 
dâ bi thay di do vi phaiii hành chInh gay ra. 

Diu 2. Giao cOng chc dja chmnh xây drng chü tn pMj hqp cong an thi 
trãn, cOng chr Tu pháp Ho tjch hoàn thiên các M sa, th tc d thu'c hiên quyt 
djnh s 7S/QD-IHQ ngày 10/12/202 1 v vic áp ding bin pháp khc phc hâu 
que; khi quyt dinh giai quyêt ldiiêu flii Co hiu lçrc pháp luit. 

Diii 3. Trong thai h?n 30 ngày, k tr ngày nhñn duGc quyt djnh nay, nu 

bà Dm11 Thi Bri !thOng dng vi giái quyt khiu ni càa UBND thj trn Yen 

Ninh thi bà Dinh Thi Bn có quyn khiu ni dn Chfi tjch UBND huyén Yen 
Kháiih hoäc 1di kiên

tlij trn Yen Ninh ti Tôa an theo quy djnlcia phap 
lui v t tung hành chInh. 

Diu 4. Cong chüc Van phông HDND&UB thj trn, truang cOng an th 
trn, câng chrc Tu php I-Jo tich, cOng chü'c dia chInh xây drng, các t chic, c 
nhàn lien cjuan vâ bà Dinh Thi Bn chiu trách nhiêrn thi hàiTh quy& djnh n 

.1. Noj n/iâ,,.• CHUNG THIXC
H

' Cliu tich UBND huyen (dc bao DUNG VOl BAN CHIN - Nhti Dieu 4;
chg1hc  

Ngày Othang....6 nãm20 

vtAN NHAN DAN X 

PHÔ CHCJ T!CH 

NGUYEN THANH DUNG 

- Lu'ii: VT, h so. 



S AN.SAOJ  
CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA 'Ti] 

Dc 1p - Ti do - Hnh phtic  

Yen Khánh, ngày,f I tháng I náni 2022 

QUYET DJNH 
Vê vic giãi quyêt khiu ni cüa bà Dinh Thi Bn, dja chi thtrông tnut: To 

dan phô Thj Lan, thj trân Yen Ninh, huyn Yen Khánh. 
(lan hai) 

CHU TICH IJY BAN NHAN DAN HUYN YEN KIIANH 

Can ci'r Luat  Tó' chjc chInh quyn a7a  phicung ngày 19/6/2015, Luát sia di, 
bó sung môt s diêu cza Lu4t  Tch&c C7iInh ph vâ Lut Tó cht'tc chInh quyn df a 

phu'ong ngày 22/11/2019, 

Can ci'cLutKhiu ngi ngày 11/11/2011; 

Can cit Nghz thnh so 124/2020/ND-CF ngay 19/10/2020 cua hznh phu Quy  fri 
- , -

, 'S 

Xét dim khiê'u ngi ghi ngày 07/3/2022 cza ha Dinh Thj Bn (d/a chi thic&ng 

trt: T dan M Thi Lan, thj train Yen Ninh, huyn Yen Khánh, tinh Ninh BInh,). 

Theo Báo cáo s O1/BC-TXM ngày 12/5/2022 cüa To xác minh dixqc thành 

1p theo Quyt dinh s 21 6/QD-UBND ngáy 06/4/2022 cüa UBND huyn Yen 

Khánh, báo cáo kt qua xác minh ni dung khiu n1i cüa bà Dinh Thj Bn vth các 

ni dung sau day: 

I. Ni dung khiêu ni: 

Khiu ni Quyt djnh sé 35/QD-CT ngày 11/02/2022 cüa Chü tjch UBND 

thj tr.n Yen Ninh v viêc giãi quy& khiu n.i cüa bà Dinh Th Bn, T dan phô 

Thj Lan, thi trn Yen Ninh (1n du) di vi Quyt dnh s 75/QED-XPVPHC ngày 

10/12/202 1 cüa Chü tich UBND thi trAn Yen Ninh v viêc áp diing bin pháp khàc 

phiic hu qua. 

II. Két qua giái quyêt khiêu ni lan du cüa Chü tjch UEND thi trân 

Yen Ninh, huyn Yen Khánh: 

Quyt dinh s 35/QD-CT ngày 11/02/2022 cüa Chü tjch UBND thj trAn Yen 

Ninh v viêc giái quyt khiu nti cüa bà Dinh Thj Bin, t dan ph Thj Lan, thj 

trn Yen Ninh (lAn dAu) dã kt lun và quy& dinh: Can cü biên ban vi phm hành x 
chInh s 03/BB-VPHC ngáy 30/12/20 19 do UBND thj trAn Yen Ninh xác djnh 

1 
UY BAN NHAN DAN 

HUYN YEN KIHANH 

S&/.Ufí/ /QD-UBND 
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hành vi cüa bà Dinh Thj Bn là vi pham Dima, Khoãn 4, Diu 12, Nghj dnh 

46/2016/ND-CP ngày 26/5/20 16 cña ChInh phil quy djnh xCr pht vi ph?m hành 

chInh trong linh virc giao thông dithng b và drng sit, do do Chü tjch IJBND thj 

trân Yen Ninh ban hành Quyt dnh s 75/QD-KPHQ ngày 10/12/202 1 là dung 

theo quy dinh cüa pháp lut và giü nguyen Quyt djnh s 75/QD-KPHQ ngày 

10/12/2021 cüa Chü tjch UBND thj trn Yen Ninh. 

III. Kt qua xác minh ni dung khiu ni: 
1. Can cfr, trinh ti thu tiic d Chü tjch UBND thj tdn Yen Ninh ban 

hành quyt djnh s 75/QD-KPHQ ngày 10/12/2021 quyêt djnh áp dirng bin 

pháp khc phiic hu qua. 
Ngày 30/12/2019, UBNID thj trn Yen Ninh 1p biên ban s 03/BB-VPHC 

v vi pham hành chInh trong linh virc giao thông du&ng b d,i v9i bà Dinh Thj 

Bn v hành vi vi pham xây dirng bic tithng chn ngang ngö di chung vi pham 

quy dinh t?i Dim a, Khoãn 4, Diu 12 Nghj djnh s6 46/2016/ND-CP ngày 

26/5/20 16 cüa Chmnh phil 
Th?i dim vi pham ngày 06/6/2019 và dja dim vi phm: Trên ngö di chung 

tir tip giáp dithng Cu Rào (dithng DT 480B) hiràng di vào thila dt cila gia dmnh 

bà Bn và di vào thCra dt gia dinh ông Hung, gia dInh ông Nguyn Van Sang 

(Xi.rrng), dim vi pham cách tim dtrang Cu Rào 32m; Bin pháp ngàn chn: yêU 

câu chm dirt hành vi vi pham, tháo d büc ttthng trã lai  dithng di chung nhix hin 

trang ban du xong tnr&c 17 giô ngày 02/01/2020. Thai dim l.p biên bàn vi pham 

hành chinh, bà Dinh Thj Bn có mt nhung không k3 vào biên bàn, có hai nguài 

ching kin sir vic nêu trên. 

Vic Chü tjch UBND thj trn Yen Ninh ban hânh Quyt dinh sé 75/QD-

KPHQ ngày 10/12/202 1 là dung thm quyn và dung quy djnh tai  Khoán 2, Diu 

65 Luât xir 1 vi pham hành chInh näm 2012, dam báo theo quy djnh v k thi4t 

trinh bay và nOi  dung, ci th: Th thcrc, k thut trinh bay Quyt djnh s 75/QD-

KPHQ theo dung mu s 13 ban hành kern theo Nghj djnh s 97/2017/ND-CP 

ngày 18/8/2017 cüa ChInh phü; Quyt djnli dam bão các ni dung: Di tung vi 

pharn; hành vi vi pham; hu qua do hành vi vi pham gay ra; 1' do không ban hành 

quyát djnh xr phat vi pham hành chInh; bin pháp khc phiic hu qua; trách nhim 

và thai han thixc hin; thai gian khAc phiic hu qua, thur vy Quyt djnh sO 75/QD-

KPHQ ngày 10/12/202 1 cüa Chü tjch UBNID thj trn Yen Ninh ban hành dam bào 

v can Cu và trInh tr thu ttic ban hành theo quy djnh cüa Lu.t xü 1 vi phm hành 

chInli va Ngh djnh sO 81/2013/ND-CF ngày 19/7/2013, Nghj djnh so 97/2017/ND-

CP ngày 18/8/2017 cüa ChInh phü. 
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N/ut vy, UBND thj trn Yen Ninh cia 1p biên bàn vi phm hânh chInh s 

O3TBB-VPHC ngày 30/12/2019 theo dung quy djnh cUa pháp 14t. Ba Dinh Thj 

B&i cho rang biên bàn vi phm hành chInh s 03/BB-VPHC do UBND thj trn 

Yen Ninh 1p ngày 30/12/20 19 là biên bàn ngity to là sai. 
2. Ngun g&, hin tring sfr ding dat, h so dja chinh, din bin qua trInh sir 

ding dt cüa gia dmnh bà Dinh Tb! Bn tii thüa dt 403, to ban d s 6, ban d dja 
cbInh thi trn Yen Ninh lap nàm 1997 và môt s thü dt giáp ranh. 

a. Ngun gc, hin trang sr diving dt cüa gia dunh bà Dinh Thi Bn, ông 
Nguy&i Van Chuyên. 

- H sci dja chInh thj trn Yen Ninh 1p nAm 1997: 

+ Bàn d cija chInh: Thira dt s 403, t bàn d 06, din tIch 3 12,0 m2, 1oi 
d.t a, ghi chü sir dicing dt là Chuyn (chng bà Dinh Thi Ban). 

Trên ban t3 có th hin du'àng vào tir duàng DT48OB qua thza dit gia dIn/i 

bà Bn (thi'ta dat sd 403, tà ban ctó' sá 06), qua tht'ra dat ông S&ng (Xz.r&ng) ('thza 

dd't s 401, tà bàn d s 06) dIn giáp thia dt gia dInh ông Nha ('thi'ra dá't s 400, 
t&bán dós606). 

+ S muc kê (trang s 33): Thira dAt s 403, to bàn d 06 ghi din tIch 466,0 
m2  gm 02 chü sü dung: Ong Nguyn VAn Chuyn 312,0 m2  dAt 0 và ông Nguyn 
VAn Hñng có 154,0 m2  dAt o. 

- H sci dja chInh 1p nAm 2016: 

+ Bàn d dja chInh: Th hin tai  tO bàn s 08, thüa 293, din tIch 266,8 m2  
dAt 0 do thj, chü sir dicing là ông Nguyn VAn Chuyn và thua dAt s 294, tO bàn d 
s 08, diên tIch 159,7 m2  dAt 0 do thj, chü sü dicing là ông Nguyn Van Hung. 

Trén bàn d có thl hin dtr&ng vào tic du'&ng DT48OB (du'àng Cu Râo) qua 

thica dat nhà bà Bn chng là ông Nguyln Van Chuyn,) tgi thica ddt so' 293, qua 

thica dat gia dInh óng Hung tgi t/ua dat so' 294, dat óng Xu'óng ('thica dat so' 187) 

dIn giáp dat gia dInh óng Nha ('thica do't so' 181). 

+ S m11c kê: Din tIch cüa thra dAt s 293 và thüa dAt sO 294, tO bàn d s 
08 th hin trñng khOp vOi bàn d dja chInh. 

- Hin trng sir dirng dAt: Ngày 12/01/2022, UBND thj trAn Yen Ninh cia to 
chirc do dac thuc th tai khu vrc dAt cüa gia dInh Ong Chuyn, gia dInh ông Hñng và 

các gia dInh giáp ranh vOi ngO 48, dithng CAu Rào, k& quA Ong Nguyn Van 

Chuyn, bà Dinh Thi Bn dang sü diing 265,7 m2; gia dInh ông Nguyn Van Hung 
clang sü ding 159,0 m2; k& quA do dtc hin trng phU hqp vOi h sa dja chInh 1p 
nAm 2016. 

Nhwviy, Ranh giOi thira dAt s 403, tO bàn s 6, 1p nAm 1997 (nAm 2016 là 

thOa dAt s 293 vA bàn d s 294, tO bàn d s 08) không có sir thay dOi, din tIch 
có sir chênh lch trén các !oai h sa, cv th: 
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- Bàn d dia chmnh 1p näm 1997 chi có 3 12,0 m2  nhung trên so miic kê li ghi tOng 

là 466,0 m2, chênh lêch 154,0 m2; cp giy ch&ig nhn quyn sr ding dt cho Ong Nguyen 

Van Chuyn là 3 12,0 m2  và ông Nguyn Van Hi'ing là 154,0 m2. Nhi.r 4y, vic xây dirng 

h thng h sa dja chInh nam 1997 có sai sot v diên tIch th hiên trên bàn d dja chinh, s 

muc kê và s dja chinh, giy chüng nhn quyn sü dng d&. 

- H sc dja chInh 1p nàm 2016 có sir trcYng dtng so vfi hin trng sü dicing 

dat, so sánh bàn d 1p nãm 2016 v4ii bàn d lap nãm 1997 thI diên tIch thira dt có 

sir chênh lêch. 

b. Din bin qua trInh sü ding dt t?i  thCra dt s 403, tôr bàn d s 6, bàn d dja 

- So sánh bàn d ltp näm 1997 (thira dt si 403, t0 bàn s 6) và bàn d 11am 

2016 (thira dt s, 293, thüa d.t s 294, t bàn d s6 8) và hin trng scr d%rng dat 

thI phn giáp ranh giia các ho 1in k và dithng giao thông (ngö di chung) không 

Co sir thay di v hmnh dng. 

- Trên bàn d dja chInh ltp näm 1997 cO th hin dlrOTig vào tir du&ng 

EDT48OB qua thira dAt gia dinh bà Bn (tht:ra dAt s 403, t& bàn d s 06), dat gia 

dInh ông SOng (Xithng), thüa dAt s 401, tO bàn d s 06 dn giáp dAt gia dInh ông 

Nha (thi:ra dAt s 400, tO bàn d s 06). 

- Trên ban d dja chInh 1p nàm 2016 cO th hin thrOng vào tr thrOng 

DT48OB qua dAt gia dInh bà Bn, ông Chuyn tai thra dat sO 293, dat gia dInh ông 

Hung tai thi:ra dAt s 294, dAt ông Xithng (thi:ra dAt s187) den giáp dAt gia dInh 

ông Nha (thüa dAt sM81). 

- Kt qua kim tra hin trng di vói các gia dInE dang sü ditng dAt giáp ngö 

48 duOng CAu Rão cüng th hiên có thrOng di là ngO 48, thrOng CAu Rào. 

Nhu' vay, các th he bàn d dia chInh do UBND thj trAn dang quail 1 du the 

hin có thrOng di vào thCra dAt cüa gia dInh ông Xuàng là ngO 48, thrOng Câu Rào. 

3. Di vOl ngö 48, thrOng CAu Rào, thi trAn Yen Ninh. 

- Can cü pháp 1r: 

+ Trên bàn dja chinh 1p nàm 1997 có th hin thrOng vào tir dxOng DT48OB 

qua dAt gia dInE Bôn (ThOa dAt s 403, tO bàn d sO 06), dAt Ong SOng (Xithng) 

thüa dAt s 401, tO bàn d s 06 dn giáp dAt gia dinh ông Nha (thira dAt so 400, tO 

bàn d sO 06). 

+ Trên bàn d dia chInh lap nàm 2016 và h sci dia chInE kern theo có th 

hiên duOng vao tir thrOng DT48OB qua dAt gia dInh bà Bn (ông Nguyn Van 

Chuyn) tai thüa dAt s 293, dAt gia dInh ông Hung tai  thüa dat st 294, dat gia dInE 

ông XuOng (thi:ra dAt s 187) dn giáp dAt gia dInh ông Nha (thira dAt s 181). 
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- LAy ' kin v ngun gc vic hInh thành ngô di chung: Nhu'ng ngixi d?i 

din cho HTX Ninh Hng xa Khánh Ninh (trtthc day) tham gia tnrc tip do dc 

giao dAt tai ngö s 48 duông CAu Rào hin nay, gôm ông Dinli Van Cái, ông Lê 

DInh Quâng, ông Dinh Cong Bing, ông Lé Minh Khâm, nh&ng ngithi nay cho bit 
tnthc day vic do dac  dAt do HTX nông nghip phii trách và nàm 1989 khi tin 

hành do giao dAt có d mt ngö di chung rng khoãng 2m nay chInh là ngô 48, 
dithng CAu Rào. 

+ ' kin cua nhthig cii cao tui sang tai  ph Thj Lan, gm ông Nguyn 
Ngc BIch, ông Nguyn Van Cu, ông Dinh Van TInh, các ông cho bitt ngô 48, 

dithng CAu Rào hin nay dã dixgc hmnh thành tir lâu, phiic vi di lai  chung cho cac 
gia dinh. 

- V hin trng: KIch thithc thrc t ngô s 48, dithng (Au Rào, t dan pM 
Thi Lan, thi trAil Yen NinE: Chiu dài tInh th dim dAu tuyn giáp du&ng DT.480B 

(duôiig CAu Rào) dn vj trI dim cui giáp dAt nhà ông Nba, dài 40,07m; Chiu 

rng tai vi trI du tuyn giáp throng DT.480B là 1,95m di.rac xác djnh bOi 2 dim: 

Dim 1 giáp dAt nhà ông Minh @hIa Dông BAc); dim 2 giáp dAt nhà ông TuAn 

(phIa Tây Nam); Chiu rng cui myn là 1,55m duçic xác djnh bâi 02 dim: Dim 

1 tInh tr v trj giáp dAt nhà ông BInh (phIa Dông Nam), dim 2 giáp dAt gia dInh 

ông Xithng (phIa Tây BAc). -4 
Nhu' vây, v can dr pháp l, ljch sir và hin trang thi có tn tai  dixong di là 

ngô 48, du&ng CAu Rào. 

4. DIi vol biên bàn do dc, xác djnh ranh giói, mc giO'i ciia UBND thj 
trãn Yen Ninh. 

Ngày 12/01/2022, UBND thj trân Yen Ninh, Don vj do dc cO ti.r each pháp 
nhân, T dan pM Thi Lan và dai diên các chü sü diing dAt lin k do dac  xác djnh 
hin trang sü ding dAt; Biên bàn xác djnh mc giOi dã th hin dixçc các yêu to 

nhi.r: diên tIch, kich thithc cUa các thua dAt, din tIch, kich thithc cUa ngO 48, 

dithng CAu Rào 

Nhw v(iy, ni dung biên bàn là phii hçp vOi các quy djnh cüa pháp 1ut. 

5. Can cii', trInh tir thu tiic d Chii tjch UBND thj trân Yen Ninh ban 

hành Quyt dnh s 35/QD-CT ngày 11/02/2022 v vic giãi quyêt khiêu nii 
ciia bà Dinh Thi Ban, To dan pM Thj Lan, thj trân Yen Ninh (lan dAu). 

Can cir Diêu 17, Li4t  Khiu  nai nàm 2011 và Nghj djnh so 124/2020/ND-

CP ngày 19/10/2020 ciia ChInh phü quy djnh v mt s diu và bin pháp thi hành 

Lut Khiu nai và theo Báo cáo s 01/BC-TXM ngày 12/5/2022 ciia To xác minh 

duçic thành ltp theo Quyt djnh s 216/QD-UBND ngày 06/4/2022 cüa UBND 
huyên Yen Khánh thi Chii tjch UBNID thj trAn Yen Ninh ban banE Quyt djnh so 
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35/QD-CT ngày 11/02/2022 v vic giài quyt khiu nai cUa bà Dinh Thj Bôn, To 

dan ph Thi Lan, thj trn Yen Ninh (1n du) là dung thâm quyn, dam bão ye can 

cr ban hành và trmnh tu thu tic. 

Nhw vly, vic Chü tjch UBND thj trAn Yen Ninh bàn hành Quyt djnh s 

35/QD-CT ngày 11/02/2022 v vic giái quyt khiu nai  cüa bà Dinh Thj Bn, T 

dan ph Thi Lan, thi tr.n Yen Ninh (ln du) là dung quy djnh cña pháp lut. 

IV. KM qua di thoii: 

Thrc hin quy dtjnh t?i  Diu 39 Lut Khiu nii näm 2011, Diu 28 Nghj 

djnh s 124/2020/ND-CP ngày 19/10/2020 cüa ChInh phü quy djnh chi tiM mt s 

diu và bin pháp thi hành 1ut khiu nai, ngày 13/05/2022 Chü tjch UBND huyñ 

Yen Khánh t chCrc dé,i tho?i v&i ngithi khiu nai,  nguii bj khiu nti và các ci 

quan, t chrc, cá nhân có lien quail, can cir vao Báo cáo s 01/BC-TXM ngây 

12/5/2022 cüa T xác minh duc thành 1p theo QuyM djnh s 216/QD-UBND 

ngày 06/4/2022 cüa UBND huyn Yen Klianh, kin phát biu cüa các Co quan 

chuyên mon thuôc UBND huyn và các dai biu tham dir dM thoai, Chü tjch 

UBND huyn Yen Khánh kM lun: 

- Buôi d& thoai din ra cong khai, dan chü dung quy djnh cüa pháp 1ut; 

- T xác minh báo cáo dy dU, rô rang ni dung xác minh theo don khiu ni; 

- kin cüa ngix&i khiu nti dã duçic các Co quan chuyên mOn giãi thich lam rO; 

- Can cir theo h so dja chInh ltp näm 1997 vànäm 2016 do UBND thj trn 
Yen Ninh quán 1' và kêt qua xác minh thI vic bà Bôn xây dirng buc tthng chn 
ngarlg ngö di là vi pham quy djnh cüa pháp 1ut; 

- Vic chü tjch UBND thj trn ban hành QuyM djnh s 75/QD-KPHQ ngày 
10/1 2/202 1 là dung thâm quyên và dñng quy djnh tai  khoán 2 Diêu 65 Lust xü l' 
vi phrn hành chInh 2012; 

- Vic giãi quy& ln d.0 cüa ChU tjch UBND thj trn Yen Ninh là dung quy 
djnh pháp 1ut; 

- Gitr nguyen QuyM djnh s 35/QD-CT ngày 11/02/2022 cüa Chü tjch 
UBND thj trân Yen Ninh ye vic giái quyêt khiêu nai  cüa bà Dinh Th Bôn, To dan 
phô Thi Lan, thi trail Yen Ninh (Ian dâu). 

V. KM 1un: 

Can cir Lu,t Khiu nai  näm 2011, Nghj dinh so 124/20201ND-CP ngày 

19/10/2020 cUa ChInh phü quy dinh chi tiM mOt  s diu và bin pháp thi hánh lut 

khiêu nai,  vic bà Dinh Thj Bn khiêu nai  QuyM dnh s 35/QD-CT ngày 

11/02/2022 cüa Chü tjch UBND thj trân Yen Ninh ye vic giái quyêt khiéu nai  cüa 

bà Dinh Thi Bn (1n dAu) dM v&i QuyM djnh st 75/QD-XPVPHC ngày 
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10/12/202 1 cüa Chü tjch UBND thi trAn Yen Ninh v vic áp diing bin pháp khAc 

phiic hu qua là sai toàn b. 

Tü nhihig nhn djnh và cAn cü trên, 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Cong nhn và giU nguyen ni dung Quyêt djnh s 35/QD-CT ngày 

11/02/2022 cüa Chü tich UBND thi tr.n Yen Ninh ye vic giâi quyêt khiêu nai  cüa 

bà Dinh Thi Btn, T dan ph Thj Lan, thj trn Yen Ninh(ln du) là dung. 

Yêu cu ha Dinh Thj Bn, dja chi thix&ng tth: T dan ph Thj Lan, thj trn 

Yen Ninh và ChU tjch UBND thj trn Yen Ninh thirc hin Quyt djnh s6 75/QD-

KPHQ ngày 10/12/2021 cüa Chü tjch UBND thj trn Yen Ninh v vic Ap ding 

bin pháp khc phic hu quA. 

Diu 2. Trtthng hçip bà Dinh Thj Bôn không dng fr vói giAi quyêt khiêu nai 

cña Chü tich TJBND huyên Yen KhAnh thI bA Dinh Thj Bn Co quyn khâi kin 

UBND huyn Yen Khánh tai  Toà An theo quy djnh cüa pháp lu.t v t6 ting hành 

chInh. 

Diu 3. Chánh VAn phông HDND và UBND huyn, Chánh Thanh tra huyn, 

Tnx&ng phông Tài nguyen vA Môi tnrng, Trung phOng Tii pháp, Tnràng phOng 

Kinh t vA Ha tng, Chü tjch LTBNI) thi trn Yen Ninh, bA Dinh Thj Bn, eec co 

quan, dan vi có lien quail, chiu trách nhim thi hành quyt djnh này./. 

Noi nhân:
CHIJNG THUC - UBND tinh(dê báo cáo); 

- ThanhtratinhNinhBInh(dê báocUNG VOl  BAN CH 
- Thuingtrirc Huyn u(d báo Cg  hc:.42 Qu 
-NhuDiêu3 
- Chü tjch, các PCT' UBND huyen;3Y VO.  1hflg. .o narn 2 

- Ban tip cong dn huyn \4 UY BAN NHAN DAN 
- Li.ru VT, TNMT(03b). 

Nguyen Xuân Tuyên 

RHO CHt) TICH 
NGUYEN THANH DUNG 

1z 
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