
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN YÊN MÔ 
 

Số:           /QĐ-UBND 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự do - Hạnh Phúc 

                

           Yên Mô, ngày       tháng  5 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lương Văn Linh 

 Địa chỉ: Tổ dân phố Bồ Vi 2, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô 

(lần đầu)  

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; 

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; 

Xét Đơn khiếu nại ghi ngày 29/3/2022 của ông Lương Văn Linh, địa chỉ: Tổ 

Dân phố Bồ Vi 2, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. 

Theo báo cáo của Thanh tra huyện tại hai văn bản số 17/BC-TTr ngày 

10/5/2022 và số 18/BC-TTr ngày 16/5/2022 về kết quả xác minh, đối thoại giải 

quyết khiếu nại của ông Lương Văn Linh, địa chỉ Tổ dân phố Bồ Vi 2, thị trấn Yên 

Thịnh với các nội dung sau đây:  

I. Yêu cầu của người khiếu nại, căn cứ để khiếu nại và kết quả giải 

quyết của UBND huyện Yên Mô. 

1. Ông Lương Văn Linh (Lương Khắc Linh) khiếu nại Quyết định số 

1793/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện về xử phạt vi phạm 

hành chính đối với hành vi chuyển mục đích trái phép đất nông nghiệp sang đất phi 

nông nghiệp tại thửa đất số 624, tờ số 30, bản đồ địa chính lập năm 1997, chỉnh lý 

năm 2002, chỉnh lý năm 2021 (sau đây viết tắt là thửa đất số 624) cụ thể: Khiếu 

nại việc Chủ tịch UBND huyện cho rằng thửa đất số 624 là đất nông nghiệp (đất 

màu) mà theo ông thửa đất số 624 là đất phi nông nghiệp. 

2. Căn cứ để khiếu nại: Ông Lương Văn Linh căn cứ vào ý kiến của các cá 

nhân trong Ban dồn điền đổi thửa Tổ dân phố Bồ Vi 2 thời điểm năm 2014 đã xác 

nhận là đất gò mả nên ông cho rằng thửa đất số 624 mà ông bị xử phạt vi phạm 

hành chính là đất phi nông nghiệp, chứ không phải là đất nông nghiệp.  

3. Kết quả giải quyết: Ngày 11/3/2022, ông Lương Văn Linh đã tự ý xây 

dựng công trình trên đất nông nghiệp với diện tích 66 m
2
 tại thửa đất số 624 khi 

chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, đến ngày 15/3/2022 ông 



2 

 

tiếp tục xây dựng công trình, UBND thị trấn Yên Thịnh phát hiện, lập biên bản và 

tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định xử phạt vi phạm. 

II. Tóm tắt nội dung được giao xác minh và kết quả xác minh: 

1. Tóm tắt nội dung được giao xác minh: 

Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 

26/4/2022 về việc giao Thanh tra huyện xác minh nội dung đơn của ông Lương Văn 

Linh khiếu nại Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chuyển mục đích trái 

phép đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.  

2. Kết quả xác minh: 

2.1. Nguồn gốc quá trình sử dụng thửa đất 

* Theo thông tin, tài liệu do ông Lương Văn Linh cung cấp:  

Năm 1993, khi chia ruộng 313, ông là người trực tiếp nhận ruộng ngoài thực 

địa, đã nhận đủ diện tích đất so với tiêu chuẩn được giao, khi nhận ruộng ông đã ký 

xác nhận, ghi rõ họ và tên người nhận ruộng vào trang Sổ nhận ruộng của xóm 10, 

thôn Bồ Vi và sử dụng ổn định; sau đó hộ ông được UBND huyện Yên Mô cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất nông nghiệp mà ông đã 

được giao nhận năm 1993 (thể hiện trên Sổ nhận ruộng). 

Năm 2003, thực hiện công tác dồn điền đổi thửa (viết tắt DĐĐT), ông là 

người trực tiếp nhận ruộng ngoài thực địa, đã nhận đủ diện tích đất nông nghiệp 

được giao và sử dụng ổn định không có ý kiến gì; sau đó ông được UBND huyện 

đồng ý cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang đất phi nông 

nghiệp (đất ở) với diện tích là 180 m
2
, tại thửa số 1356, thời hạn sử dụng lâu dài 

(tại Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 25/01/2005 của UBND huyện).  

Năm 2014, tiếp tục thực hiện công tác DĐĐT, ông là người trực tiếp nhận 

ruộng đã nhận đủ diện tích đất được giao khi DĐĐT, sử dụng ổn định từ đó đến nay 

không có ý kiến gì.   

Theo ông Lương Văn Linh, thửa đất số 624 đã xây dựng công trình dở dang 

(diện tích là 66 m
2
), thời điểm năm 2014 thì thửa đất này đã là đất phi nông nghiệp 

(đất gò mả), không trồng cấy được, chỉ có thể chăn nuôi; hiện trạng thửa đất có 

nhiều bờ tre, một ngôi mộ tổ và ba ngôi mộ vô chủ đã di dời, thửa đất liền kề với đất 

ở nên Ban DĐĐT đã vận động hộ ông nhận về vị trí thửa đất này để làm vườn thuận 

tiện cho việc sản xuất, canh tác. Tuy nhiên, do chuồng trại gần nhà ở, được xây dựng 

từ lâu đã đổ nát và mất vệ sinh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh nên ngày 

11/3/2022, ông xây dựng công trình với diện tích 66 m
2
 với mục đích để chăn nuôi 

ổn định cuộc sống, ngày 15/3/2022 ông tiếp tục xây dựng công trình thì bị Chủ 

UBND thị trấn Yên Thịnh phát hiện, lập biên bản, Chủ tịch UBND huyện ra Quyết 

định xử phạt. 

Tại biên bản làm việc với Tổ xác minh, ông Lương Văn Linh khẳng định thửa 

đất số 624 là đất phi nông nghiệp, việc ông đã xây dựng công trình trên thửa đất số 

624 là đúng quy định. Vì vậy, ông Linh không đồng ý với nội dung nêu tại Khoản 2 
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Điều 1 Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 24/3/2022, Chủ tịch UBND huyện cho 

rằng thửa đất số 624 là đất nông nghiệp, thực tế thửa đất đó là đất phi nông nghiệp; 

ông kiến nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, tạo điều kiện cho ông được hoàn 

thiện công trình trên thửa đất đó để chăn nuôi ổn định cuộc sống.  

Quá trình xác minh, ông Lương Văn Linh cung cấp bản photocoppy tài liệu 

để chứng minh thửa đất số 624 là đất phi nông nghiệp gồm:  

- Giấy xác nhận của các ông, bà Nguyên Trưởng ban, Phó Trưởng ban 

DĐĐT, Tổ trưởng tổ chia ruộng và Trưởng Tổ dân phố Bồ Vi 2; cả 04 người đều có 

ý kiến xác nhận: Thửa đất số 624 là mảnh đất gò mả khó khăn không canh tác được, 

lại gần thửa đất ở của gia đình ông Lương Văn Linh nên năm 2014 Ban DĐĐT đã 

vận động gia đình ông nhận quây lại làm khu chăn nuôi để ổn định cuộc sống.  

- Giấy xác nhận của 03 công dân, đều xác nhận việc chặt một số gò tre và di 

dời 04 ngôi mộ tại thửa đất số 624 đến đặt tại vị trí khác. 

* Kết quả làm việc với UBND thị trấn Yên Thịnh, Ban dồn điền đổi thửa Tổ 

dân phố Bồ Vi 2 thời điểm năm 2013 và cá nhân liên quan. 

* Kết quả làm việc với UBND thị trấn Yên Thịnh, Ban dồn điền đổi thửa Tổ 

dân phố Bồ Vi 2 thời điểm năm 2013 và cá nhân liên quan. 

Theo hồ sơ địa chính qua các thời kỳ đang lưu trữ tại UBND thị trấn Yên 

Thịnh, thì thửa đất số 624 thuộc nhóm đất nông nghiệp (cụ thể là đất bằng trồng 

cây hàng năm khác - đất màu). 

Thời điểm thực hiện DĐĐT năm 2013 thửa đất số 624 là đất nông nghiệp đã 

giao cho hộ ông Lương Văn Linh có một số ngôi mộ, thửa đất này gần với thửa đất 

ở, Ban DĐĐT đã vận động gia đình tự nguyện nhận ruộng 313 về thửa đất số 624 để 

thuận tiện cho việc canh tác. Ban DĐĐT giao đủ diện tích đất 313 sau DĐĐT (đã 

trừ diện tích gò mả có trong thửa đất). Ông Lương Văn Linh nhận ruộng, sản xuất 

ổn định, UBND thị trấn Yên Thịnh, Ban DĐĐT không nhận được ý kiến phản ánh, 

thắc mắc gì liên quan đến DĐĐT. 

Như vậy, thửa đất số 624 ông Lương Văn Linh đã xây dựng công trình dở dang 

với diện tích là 66 m
2
 (cụ thể đã nêu tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1793/QĐ-UBND 

ngày 24/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện) thuộc nhóm đất nông nghiệp (đất màu) 

không phải là đất phi nông nghiệp. UBND thị trấn Yên Thịnh tham mưu Chủ tịch 

UBND huyện ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi 

chuyển mục đích trái phép đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp của ông Lương 

Văn Linh là đúng quy định. 

* Kết quả xác minh với tổng số 11 người, gồm: 

- Có 04 người đã xác nhận nội dung: Thời điểm năm 2014, thửa đất số 624 (đã 

giao diện tích đất 313 cho ông Lương Văn Linh) là đất nông nghiệp (đất màu), tuy 

nhiên trên thửa đất có một số ngôi mộ nằm rải rác, thửa đất này lại gần đất ở của ông 

Lương Văn Linh, Ban DĐĐT động viên hộ ông nhận làm vườn để thuận tiện cho việc 

canh tác, sản xuất; khi giao ruộng ngoài thực địa Ban DĐĐT đã trừ diện tích đất nông 
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nghiệp có những ngôi mộ này, ông Lương Văn Linh nhận ruộng về thửa đất số 624, 

canh tác ổn định từ đó đến cuối năm 2021 không có ý kiến gì. 

- Có 04 người xác nhận việc chặt tre và di dời 04 ngôi mộ tại thửa đất số 624. 

- Có 03 người xác nhận vị trí ngôi mộ Tổ của họ Trịnh Văn (có diện tích 

khoảng 25m
2
-30m

2
) không nằm trong (không trùng) phần diện tích công trình xây 

dựng dở dang của ông Lương Văn Linh mà nằm sát với bờ ao của gia đình ông (vị trí 

ngôi mộ Tổ của họ Trịnh Văn hiện nay đã di dời đến vị trí khác). 

Như vậy, việc ghi giấy xác nhận cho ông Lương Văn Linh và cung cấp thông 

tin, bằng chứng với Tổ xác minh của các cá nhân còn có ý kiến khác nhau, không 

thống nhất. 

2.2. Hồ sơ quản lý đất đai qua các thời kỳ: 

- Hồ sơ địa chính xã Khánh Thịnh năm 1986: Tờ bản đồ số 5a, thửa đất số 

624, diện tích 150 m
2
, Loại đất: ĐM (Đất màu).  

- Hồ sơ địa chính xã Khánh Thịnh năm 1997:  

+ Tờ bản đồ số 5a, thửa đất số 624, diện tích 150 m
2
, Loại đất: ĐM (Đất màu). 

+ Mục kê bản đồ tờ số 5a, thửa đất số 624, tên chủ sử dụng đất đai: UB; diện 

tích 150 m
2
, loại ruộng đất: ĐM (Đất màu). 

- Hồ sơ địa chính thị trấn Yên Thịnh chỉnh lý năm 2002:  

+ Tờ bản đồ số 5a, thửa đất số 624, diện tích 150 m
2
, Loại đất: ĐM (Đất màu). 

+ Mục kê bản đồ tờ số 5a, thửa số 624, diện tích là 150m
2
, loại đất: ĐM (Đất 

màu), tên chủ sử dụng đất: Công ích.   

- Hồ sơ địa chính cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi 

thửa năm 2003: 

+ Mục kê tờ bản đồ số 5a, thửa số 624, tổng diện tích là 520m
2
, loại đất: ĐM 

(Đất màu), tên chủ sử dụng đất gồm: Lương Khắc Linh, diện tích 380 m
2
; Mai Thị 

Quát, diện tích 64 m
2
; Mai Văn Cơ, diện tích 37 m

2
; Đất UB QH, diện tích 39 m

2
. 

+ Trang sổ địa chính: Tên chủ sử dụng đất: Hộ ông Lương Khắc Linh, sinh 

năm 1963 và bà Trịnh Thị Tuyết (là vợ ông Linh); nơi thường trú: Xóm 10, Bồ Vi; 

tổng diện tích 3.221 m
2
, gồm 06 thửa đất nông nghiệp (trong đó: có thửa đất số 

624, địa danh thửa đất: Vườn Hoa, diện tích 380 m
2
, mục đích sử dụng: ĐRM (Đất 

rau màu); thời hạn sử dụng tháng 12/2013). 

Phần IV- Những thay đổi trong quá trình sử dụng đất: Quyết định số 68/QĐ-

UBND ngày 25/11/2005 của UBND huyện về việc cho phép chuyển mục đích sử 

dụng từ đất lúa tại thửa đất số 636 thành đất ở, với diện tích là 180 m
2
. 

Sau khi thay đổi thì hộ ông Lương Khắc Linh có tổng diện tích 3.221 m
2
, 

gồm 06 thửa đất nông nghiệp 313 (trong đó: có thửa đất số 624, diện tích 380 m
2
, 

mục đích sử dụng: ĐRM (Đất rau màu); thời hạn sử dụng: tháng 12/2013) và 01 

thửa đất ở, diện tích 180 m
2
, thời hạn sử dụng lâu dài. 
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- Hồ sơ DĐĐT năm 2013 của Tổ dân phố Bồ Vi 2 được UBND thị trấn Yên 

Thịnh phê duyệt. Tại trang số 10, số thứ tự 96, chủ hộ ông Lương Văn Linh có 4 

khẩu được giao ruộng, diện tích đã chuyển đổi sang đất ở là 180 m
2
, diện tích đóng 

góp làm thủy lợi là 32 m
2
, diện tích còn được chia là 2.316 m

2
, trong đó có thửa đất 

số 629 (đất màu), diện tích 911 m
2
 (thửa đất số 624 đã gộp vào thửa đất số 629).  

- Thực hiện thông báo số 373/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 24/02/2021 của Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính. 

Từ ngày 01/3/2021 tờ bản đồ số 5a thay đổi thành tờ bản đồ số 30. 

2.3. Hiện trạng sử dụng thửa đất: 

Sơ đồ thửa đất số 624 của hộ ông Lương Văn Linh thể hiện công trình xây 

dựng dở dang chưa hoàn chỉnh với diện tích là 66 m
2
 (dài 12 m, rộng 5,5 m và 

chiều cao là 2,5 m), sử dụng vật liệu móng xây gạch Bloc, vữa xi măng, giằng 

móng vữa bê tông đá 1x2, mác vữa 200, tường xây gạch đỏ… (tại biên bản lập 

ngày 15/3/2022 có chữ ký xác nhận của ông Lương Văn Linh). 

Hiện trạng thửa đất này còn 1 ngôi mộ xây của họ Lương, phía giáp ruộng 

xây gạch bi cao 0,4m cột bê tông rào thép B40; phía giáp Ngõ 65, đường Bồ Vi, 

tường rào xây gạch bi cao 0,8m rào dây thép gai và công trình xây dựng dở dang. 

III. Kết quả đối thoại: 

Ngày 12/5/2022, UBND huyện tổ chức đối thoại, thành phần tham gia gồm: 

Người khiếu nại, Người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức có liên quan (Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện, Tổ xác minh, 

UBND thị trấn Yên Thịnh, Công chức Địa chính thị trấn Yên Thinh, Tổ trưởng Tổ 

dân phố Bồ Vi 2 và Ban dồn điền đổi thửa Tổ dân phố Bồ Vi 2 thời điểm năm 

2013…). Tại Hội nghị đối thoại: 

1. Các thành phần tham gia Hội nghị (Người bị khiếu nại, Đại diện cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có liên quan) nhất trí với kết quả xác minh nội dung khiếu nại của 

ông Lương Văn Linh, địa chỉ Tổ dân phố Bồ Vi 2, thị trấn Yên Thịnh; riêng ông 

Lương Văn Linh không đồng ý. 

2. Ông Lương Văn Linh khẳng định diện tích 66 m
2
 tại vị trí ông đã xây 

công trình dở dang (có kích thước: dài 12 m, rộng 5,5 m và cao 2,5 m) bị Chủ tịch 

UBND thị trấn Yên Thịnh lập biên bản vi phạm hành chính ngày 15/3/2022 là đất 

phi nông nghiệp (vì tại vị trí này đã chuyển 1 ngôi mộ Tổ họ Trịnh Văn, 3 ngôi mộ 

vô chủ và phá dỡ 1 số bờ tre); việc ông xây dựng công trình trên đất phi nông 

nghiệp là đúng quy định. Do vậy, ông Lương Văn Linh không đồng ý với nội dung 

nêu tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 24/3/2022, Chủ tịch 

UBND huyện cho rằng vị trí công trình xây dở dang tại thửa đất số 624 mà ông đã 

vi phạm là đất nông nghiệp. 

3. Người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan 

không có giấy tờ, tài liệu mới để xuất trình, cung cấp. 
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III. Kết luận: 

Từ kết quả xác minh và căn cứ quy định pháp luật nêu trên, nhận thấy:  

1. Ông Lương Văn Linh căn cứ hiện trạng thửa đất (có 4 ngôi mộ đã được di 

dời ra vị trí khác) để khẳng định vị trí, diện tích công trình xây dựng dở dang tại thửa 

đất số 624 thuộc nhóm đất phi nông nghiệp (đất gò mả) là không đúng quy định tại 

Điểm h Khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai năm 2013 về phân loại đất.  

2. Vị trí, diện tích 66 m
2
 mà ông Lương Văn Linh vi phạm xây dựng công 

trình dở dang đã bị Chủ tịch UBND thị trấn Yên Thịnh lập biên bản vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đất đai thuộc một phần thửa đất số 624, tờ số 5a (đã chỉnh lý 

thành tờ số 30), bản đồ địa chính xã Khánh Thịnh tỷ lệ 1:2000, lập năm 1997, 

UBND thị trấn Yên Thịnh chỉnh lý năm 2002 là đất nông nghiệp. Năm 2013, thực 

hiện công tác DĐĐT, chỉnh trang đồng ruộng Ban DĐĐT Tổ dân phố Bồ Vi 2 đã 

vận động, hộ ông đồng ý nhận tiêu chuẩn đất 313 về thửa đất số 624. Như vậy, hộ 

ông Lương Văn Linh được giao đất nông nghiệp tại thửa đất số 624. 

3. Ông Lương Văn Linh có hành vi chuyển mục đích trái phép đất nông 

nghiệp sang đất phi nông nghiệp (tự ý xây dựng công trình một phần diện tích đất 

nông nghiệp tại thửa đất số 624 mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cho phép) được quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 57 và Điểm a Khoản 1 Điều 59 

Luật Đất đai năm 2013 quy định về Chuyển mục đích sử dụng đất và thẩm quyền 

giao đất, cho thuế đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Hồ sơ quản lý đất đai 

qua các thời kỳ của xã Khánh Thịnh trước đây và thị trấn Yên Thịnh hiện nay đều 

thể hiện thửa đất số 624 là đất nông nghiệp (đất màu). Những cá nhân đã ghi giấy 

xác nhận cho ông Lương Văn Linh có ý kiến không thống nhất (Khi ông Lương Văn 

Linh đến gặp nhờ xác nhận, các cá nhân này xác nhận, khi Tổ xác minh tiến hành 

xác minh, tổ chức hội nghị công khai thì các cá nhân này lại có ý kiến khác). Do đó, 

các ý kiến này không đủ cơ sở để xác định vị trí, diện tích 66 m
2
 mà ông Lương 

Văn Linh đã xây dựng công trình thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. 

4. Những tài liệu ông Lương Văn Linh cung cấp làm cơ sở để khiếu nại không 

đủ điều kiện chứng minh vị trí, diện tích 66 m
2
 mà hộ ông đã xây dựng công trình là 

trên đất phi nông nghiệp. Do vậy, việc ông kiến nghị Chủ tịch UBND huyện xem 

xét tạo điều kiện cho ông được tiếp tục xây dựng, hoàn thiện công trình để chăn 

nuôi ổn định cuộc sống là không có cơ sở để giải quyết theo quy định của pháp luật 

về đất đai hiện hành. 

5. Việc Chủ tịch UBND huyện Yên Mô ban hành Quyết định số 1793/QĐ-

UBND ngày 24/3/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chuyển 

mục đích trái phép đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là đúng thẩm quyền, 

đúng quy định tại Khoản 1 Điều 208 Luật Đất đai năm 2013; Khoản 3 Điều 11 

Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Ông Lương Văn Linh khiếu nại 

Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện Yên Mô 

(khiếu nại Khoản 2 Điều 1) là không có căn cứ pháp lý để xem xét, giải quyết. 

Từ những nhận định và căn cứ trên,  
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giữ nguyên Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của 

Chủ tịch UBND huyện về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chuyển 

mục đích trái phép đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tại thửa đất số 624, tờ 

số 30, bản đồ địa chính thị trấn Yên Thịnh lập năm 1997, chỉnh lý năm 2002. 

Không chấp nhận nội dung khiếu nại ghi ngày 29/3/2022 của ông Lương Văn 

Linh kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Yên Mô xem xét, giải quyết cho ông được 

tiếp tục xây dựng, hoàn thiện công trình trên thửa đất nông nghiệp. 

Điều 2. Yêu cầu ông Lương Văn Linh thực hiện nghiêm túc Quyết định số 

1793/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện Yên Mô. 

Giao UBND thị trấn Yên Thịnh có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thực 

hiện Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 và báo cáo kết quả về UBND 

huyện theo quy định. 

Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu 

ông Lương Văn Linh không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch 

UBND huyện Yên Mô thì ông có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Ninh 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện, 

Chủ tịch UBND thị trấn Yên Thịnh, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và ông 

Lương Văn Linh (địa chỉ: Số nhà 72, Đường Bồ Vi, Tổ dân phố Bồ Vi 2, thị trấn Yên 

Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Thanh tra tỉnh Ninh Bình; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TTr, hồ sơ. 
         ĐTM-TTr (15) 

 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Đặng Thái Sơn 
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