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Địa chỉ: thôn Lạc Tân 1, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

 

Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận đơn của bà Đỗ Thị Lượm (ghi ngày 

05/7/2022), cư ngụ tại thôn Lạc Tân 1, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh 

Ninh Thuận; đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện cũng tiếp nhận Văn bản số 

2912/VPUB-TCDNC ngày 27/7/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc chuyển 

đơn kiến nghị, phản ánh của bà Đỗ Thị Lượm và Công văn số 865-CV/BNCTU 

ngày 20/7/2022 của Ban Nội chính tỉnh ủy về việc chuyển đơn của Công dân, kèm 

theo đơn của bà Lượm có nội dung: phản ánh việc UBND huyện Thuận Nam không 

thực thi Quyết định số 3437/QĐ-XPVPHC ngày 30/9/2021 dẫn đến việc gia đình 

bà được giao đất tại khu quy hoạch dân cư Cảng cá Cà Ná cách đây 21 năm, đã có 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng đến nay vẫn chưa được nhận đất tại 

thực địa để xây dựng nhà ở; Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam đã ban hành 

nhiều văn bản chỉ đạo giải quyết, trả lời nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt 

điểm.  

Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ vụ việc, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam 

thông tin như sau: 

Ngày 20/4/2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Văn bản số 1338/UBND-

TCD về việc tập trung thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông 

Nguyễn Văn Vũ gắn với giải quyết đơn bà Đỗ Thị Lượm. 

Trên cơ sở đề xuất của Thanh tra huyện, Ủy ban nhân dân huyện đã có Văn 

bản số 1725/UBND-NC ngày 17/5/2022 thông tin đơn phản ánh của bà Đỗ Thị 

Lượm, có nội dung: 

“Đối với việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Vũ, với nội dung: 

Khiếu nại Quyết định số 3437/QĐ-XPVPHC ngày 30/9/2021 của Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện: Ngày 05/5/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận 

Nam đã ban hành Quyết định số 916/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của 

ông Nguyễn Văn Vũ (lần đầu).  

Đối với việc thi hành Quyết định số 3437/QĐ-XPVPHC ngày 30/9/2021 của 

Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam: Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đang 

xây dựng Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Vũ 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 
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của Chính phủ: “Việc quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế phải căn cứ vào 

nội dung, tính chất, mức độ, điều kiện thi hành quyết định cưỡng chế và tình hình 

thực tế ở địa phương”. Đồng thời, dự kiến thời gian cưỡng chế vào cuối tháng 

5/2022 (nếu đủ điều kiện)”. 

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham 

mưu ban hành Quyết định số 1120/QĐ-CCXP ngày 25/5/2022 cưỡng chế buộc 

thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Văn Vũ và xây dựng 

Kế hoạch cưỡng chế theo quy định.  

Tuy nhiên, do trong thời gian này, ông Nguyễn Văn Vũ tiếp tục có đơn khiếu 

nại nội dung Quyết định số 916/QĐ-UBND Ngày 05/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện Thuận Nam về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Vũ 

(lần đầu), đơn của ông Vũ đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết tại 

Công văn số 2356/UBND-TCDNC ngày 01/6/2022. Do vậy, để đảm bảo việc 

cưỡng chế được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, đạt được sự đồng thuận 

cao của người dân trong khu vực, hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, 

sau khi có kết quả giải quyết khiếu nại lần 2 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiến hành các bước tiếp theo để tổ chức cưỡng chế đối 

với ông Nguyễn Văn Vũ theo quy định và tiến hành lập thủ tục giao đất đối với lô 

đất số 99 khu quy hoạch dân cư Cảng Cà Ná cho bà Đỗ Thị Lượm theo quy định 

pháp luật. 

UBND huyện thông tin cho bà được rõ theo quy định./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Nội chính tỉnh ủy; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh;           (báo cáo) 

- VP HĐND tỉnh;  

- Thanh tra tỉnh;  

- TT Huyện ủy, HĐND huyện  

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Phòng TN&MT;  

- UBND xã Cà Ná; 

- Lưu: VT. 
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