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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Tiến Dũng 

– cư trú tại Khu dân cư số 8, huyện Côn Đảo, khiếu nại việc  

thu hồi đất và huỷ bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

(lần đầu) 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO 

          

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 (đã được 

sửa đổi, bổ sung năm 2019); 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;  

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/11/2004 về thi hành 

Luật Đất đai 2003; 

Căn cứ Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy 

định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực 

hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà 

nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; 

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 đề ngày 28/6/2021 của ông Trần Tiến Dũng – cư trú 

tại Khu dân cư số 8, huyện Côn Đảo. 

Theo báo cáo của Thanh tra huyện Côn Đảo tại Báo cáo số 434/BC-TTr 

ngày 16/8/2021 về kết quả xác minh nội dung khiếu nại của ông Trần Tiến 

Dũng – cư trú tại Khu dân cư số 8, huyện Côn Đảo, với các nội dung sau đây: 

I. Nội dung khiếu nại 

- Ông Trần Tiến Dũng khiếu nại công văn số 1025/UBND-TNMT ngày 

10/4/2021 của UBND huyện Côn Đảo về việc trả lời đơn kiến nghị đề ngày 

26/11/2020 của ông Trần Tiến Dũng – Khu dân cư số 8, huyện Côn Đảo, trả 

lời việc thu hồi đất và huỷ bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa 

đất số 93 – tờ bản đồ số 21, diện tích 1.990,2 m
2
 đất trồng cây lâu năm. 
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- Lý do khiếu nại: Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 

20/3/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 – 2015) huyện 

Côn Đảo thì thửa đất số 93 – tờ bản đồ số 21 không thuộc quy hoạch đất rừng 

phòng hộ mà là đất trồng cây ăn quả lâu năm. Do đó, việc ban hành Quyết định 

số 1529/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND huyện Côn Đảo về việc thu 

hồi đất và huỷ bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 93 – 

tờ bản đồ số 21, là trái với Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 20/3/2014 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

* Yêu cầu người khiếu nại: Ông Trần Tiến Dũng đề nghị UBND huyện 

Côn Đảo xem xét thu hồi, huỷ bỏ các văn bản sau: 

- Thu hồi, huỷ bỏ công văn số 1025/UBND-TNMT ngày 10/4/2021 của 

UBND huyện Côn Đảo về việc trả lời đơn kiến nghị đề ngày 26/11/2020 của 

ông Trần Tiến Dũng – Khu dân cư số 8, huyện Côn Đảo. 

- Thu hồi, huỷ bỏ Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của 

UBND huyện Côn Đảo về việc thu hồi đất và huỷ bỏ giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất đối với thửa đất số 93 – tờ bản đồ số 21. 

- Trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời công nhận quyền 

sử dụng đất đối với thửa đất số 93 – tờ bản đồ số 21, diện tích 1.990,2 m
2
 đất 

trồng cây lâu năm tại khu vực An Hải cho gia đình ông Trần Tiến Dũng. 

II. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại 

1. Kết quả thẩm tra theo Kết luận thanh tra số 67/KL-UBND ngày 

10/7/2012 của UBND huyện Côn Đảo: 

Tại trang 6 và trang 7, Kết luận thanh tra số 67/KL-UBND ngày 

10/7/2012 của UBND huyện Côn Đảo đã xác minh kết quả hồ sơ giao đất cho 

bà Nguyễn Thị Hương (là vợ ông Trần Tiến Dũng), như sau: 

“- Hồ sơ bà Nguyễn Thị Hương – Khu dân cư số 8: Ngày 13/4/1999, 

UBND huyện Côn Đảo ban hành Thông báo số 48/TB.UB thỏa thuận tạm giao 

cho bà Hương 2.000 m
2
 đất tại khu vực An Hải để xây dựng nhà ở và sản xuất 

nông nghiệp. Đến ngày 07/5/2008, ông Trần Tiến Dũng (là chồng bà Nguyễn 

Thị Hương) làm đơn xin giao đất nông nghiệp, theo đó xin giao đất tại địa 

điểm khác do khu đất tại khu vực An Hải do đơn vị Hải quân quản lý. Ngày 

27/6/2008, Phòng Tài nguyên và Môi trường ban hành công văn số 349/TNMT 

đề nghị UBND huyện Côn Đảo cho gia đình bà Hương chuyển vị trí khu đất 

trên ra khỏi khu vực đất quốc phòng. Ngày 02/7/2008, UBND huyện Côn Đảo 

ban hành công văn số 590/UBND-VP đồng ý cho gia đình bà Hương được 

chuyển đổi vị trí khu đất và thu hồi Thông báo số 48/TB.UB của UBND huyện 

Côn Đảo. Ngày 22/7/2008, UBND huyện Côn Đảo ban hành Quyết định số 

444/QĐ-UBND thu hồi Thông báo số 48/TB.UB. Cùng ngày 22/7/2008, UBND 

huyện Côn Đảo ban hành Quyết định số 445/QĐ-UBND giao cho bà Hương 

1.990,2 m
2
 đất để sử dụng vào mục đích trồng cây ăn quả lâu năm. Tuy nhiên, 
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qua đối chiếu Quy hoạch sử dụng đất thì khu đất trên được quy hoạch là đất 

trồng rừng phòng hộ”. 

Tại trang 11, Kết luận thanh tra số 67/KL-UBND ngày 10/7/2012 của 

UBND huyện Côn Đảo, nêu nhận xét, đánh giá: “- Hồ sơ của bà Nguyễn Thị 

Hương, bà Bùi Thị Bích Thuận và ông Đinh Ngọc Quế: 03 hồ sơ này xin 

chuyển vị trí đất nông nghiệp vì khu đất cũ được thỏa thuận tạm giao nằm 

trong khu vực đất quốc phòng do đó việc thu hồi và bồi thường bằng việc giao 

đất tại vị trí khác là có cơ sở để xem xét, giải quyết. Tuy nhiên, việc đơn vị 

tham mưu UBND huyện quyết định giao đất cho các hộ gia đình để sử dụng 

vào mục đích nông nghiệp trồng cây lâu năm trong khi theo quy hoạch là đất 

trồng rừng phòng hộ là không phù hợp quy hoạch sử dụng đất”. 

2. Kết quả thẩm tra hồ sơ giao đất cho bà Nguyễn Thị Hương (vợ 

ông Trần Tiến Dũng). 

- Ngày 13/4/1999, UBND huyện Côn Đảo ban hành Thông báo số 

48/TB.UB thỏa thuận tạm giao cho bà Nguyễn Thị Hương 2.000 m
2
 đất tại khu 

vực An Hải để xây dựng nhà ở và sản xuất nông nghiệp.  

- Đến ngày 07/5/2008, ông Trần Tiến Dũng (là chồng bà Nguyễn Thị 

Hương) làm đơn xin giao đất nông nghiệp, theo đó xin giao đất tại địa điểm 

khác do khu đất tại khu vực An Hải do đơn vị Hải quân quản lý.  

- Ngày 27/6/2008, Phòng Tài nguyên và Môi trường ban hành công văn 

số 349/TNMT đề nghị UBND huyện Côn Đảo cho gia đình bà Nguyễn Thị 

Hương chuyển vị trí khu đất trên ra khỏi khu vực đất quốc phòng.  

- Ngày 02/7/2008, UBND huyện Côn Đảo ban hành công văn số 

590/UBND-VP đồng ý cho gia đình bà Nguyễn Thị Hương được chuyển đổi vị 

trí khu đất và thu hồi Thông báo số 48/TB.UB của UBND huyện Côn Đảo.  

- Ngày 22/7/2008, UBND huyện Côn Đảo ban hành Quyết định số 

444/QĐ-UBND thu hồi Thông báo số 48/TB.UB ngày 13/4/1999 thỏa thuận 

tạm giao cho bà Nguyễn Thị Hương. 

- Cùng ngày 22/7/2008, UBND huyện Côn Đảo ban hành Quyết định số 

445/QĐ-UBND giao cho bà Nguyễn Thị Hương 1.990,2 m
2
 đất, thuộc thửa đất 

số 93 – tờ bản đồ số 21 tại khu vực An Hải để sử dụng vào mục đích trồng cây 

ăn quả lâu năm.  

- Ngày 07/8/2008, ông Trần Tiến Dũng làm Đơn xin cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất (theo Mẫu số 04a/ĐK). 

- Ngày 15/8/2008, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất lập Phiếu 

thẩm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Ngày 29/8/2008, Phòng Tài nguyên và Môi trường lập Danh sách số 

450/DSTB-TNMT công khai các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. 
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- Ngày 24/9/2008, Phòng Tài nguyên và Môi trường ban hành Tờ trình 

số 158/TTr-TNMT về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Ngày 30/9/2008, UBND huyện Côn Đảo cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số AH 649771 cho gia đình ông Trần Tiến Dũng và bà Nguyễn 

Thị Hương đối với thửa đất số 93 – tờ bản đồ số 21, diện tích 1.990,2 m
2
 đất 

trồng cây lâu năm. 

- Ngày 10/7/2012, UBND huyện Côn Đảo ban hành Kết luận thanh tra 

số 67/KL-UBND về việc thanh tra công tác quản lý đất đai và xây dựng nhà ở 

trên địa bàn huyện Côn Đảo. 

- Ngày 12/11/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu ban 

hành Thông báo kết luận số 1129-TB/TU kết luận về xử lý các trường hợp giao 

đất, cho thuê đất trái quy hoạch sử dụng đất theo Kết luận thanh tra số 67/KL-

UBND ngày 10/7/2012 của UBND huyện Côn Đảo. 

- Ngày 27/12/2013, UBND huyện Côn Đảo ban hành Quyết định số 

1529/QĐ-UBND về việc thu hồi thửa đất số 93 – tờ bản đồ số 21 – diện tích 

1.990,2 m
2
 đất trồng cây ăn quả lâu năm tại khu vực An Hải và hủy bỏ Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 649771 do UBND huyện Côn Đảo cấp 

ngày 30/9/2008 cho hộ ông Trần Tiến Dũng và bà Nguyễn Thị Hương – 

thường trú tại Khu dân cư số 8, huyện Côn Đảo do sai quy hoạch sử dụng đất. 

3. Nhận xét, đánh giá: 

[1] Năm 1999, UBND huyện Côn Đảo thỏa thuận tạm giao 2.000 m
2
 đất 

cho bà Nguyễn Thị Hương (là vợ ông Trần Tiến Dũng) để sản xuất nông 

nghiệp. Tuy nhiên, do vị trí đất thỏa thuận nằm trong khu vực đất do đơn vị 

Hải quân quản lý, nên gia đình bà Hương xin chuyển vị trí đất và được UBND 

huyện Côn Đảo đồng ý giải quyết cho chuyển đổi sang vị trí đất khác phù hợp 

quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp là có cơ sở, nhằm đảm bảo quyền lợi của 

người sử dụng đất. Như tại trang 11, Kết luận thanh tra số 67/KL-UBND ngày 

10/7/2012 của UBND huyện Côn Đảo đã nêu: “- Hồ sơ của bà Nguyễn Thị 

Hương, bà Bùi Thị Bích Thuận và ông Đinh Ngọc Quế: 03 hồ sơ này xin 

chuyển vị trí đất nông nghiệp vì khu đất cũ được thỏa thuận tạm giao nằm 

trong khu vực đất quốc phòng do đó việc thu hồi và bồi thường bằng việc giao 

đất tại vị trí khác là có cơ sở để xem xét, giải quyết”. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Phòng Tài nguyên và Môi trường 

đã tham mưu UBND huyện Côn Đảo ban hành Quyết định số 445/QĐ-UBND 

ngày 22/7/2008, giao cho bà Nguyễn Thị Hương 1.990,2 m
2
 đất, thuộc thửa đất 

số 93 – tờ bản đồ số 21 tại khu vực An Hải là không phù hợp quy hoạch sử 

dụng đất (do được quy hoạch đất rừng phòng hộ). 

Đây là lỗi thuộc về phía cơ quan quản lý nhà nước và công chức trực 

tiếp tham mưu thực hiện; không phải lỗi từ phía gia đình bà Nguyễn Thị 

Hương. Do đó, cần xem xét, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của gia 

đình bà Nguyễn Thị Hương khi thu hồi đất đã cấp không đúng quy hoạch sử 

dụng đất. 
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[2] Căn cứ Điều 3 Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của 

UBND huyện Côn Đảo về việc thu hồi thửa đất số 93 – tờ bản đồ số 21 – diện 

tích 1.990,2 m
2
 đất trồng cây ăn quả lâu năm tại khu vực An Hải và hủy bỏ 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 649771 do UBND huyện Côn Đảo 

cấp ngày 30/9/2008 cho hộ ông Trần Tiến Dũng và bà Nguyễn Thị Hương – 

thường trú tại Khu dân cư số 8, huyện Côn Đảo do sai quy hoạch sử dụng đất; 

theo đó giao nhiệm vụ: 

“Giao Tổ công tác thực hiện Kết luận thanh tra số 67/KL-UBND được 

thành lập theo Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND 

huyện có trách nhiệm tham mưu UBND huyện giải quyết các vấn đề pháp lý 

phát sinh sau khi thu hồi đất tại Điều 1”. 

Tuy nhiên cho đến nay, việc triển khai xử lý các hệ quả pháp lý phát 

sinh nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi vẫn 

chưa được thực hiện, gồm:  

+ Giải quyết quyền lợi của người sử dụng đất liên quan diện tích đất 

2.000 m
2
 được tạm giao năm 1999, đã xin chuyển vị trí đất do nằm trong khu 

vực đất quốc phòng – an ninh (đơn vị Hải quân quản lý). 

+ Các thiệt hại về tài sản trên đất phát sinh khi thu hồi thửa đất số 93 – 

tờ bản đồ số 21 – diện tích 1.990,2 m
2
 và hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số AH 649771 do UBND huyện Côn Đảo cấp ngày 30/9/2008. 

[3] Việc UBND huyện Côn Đảo ban hành Quyết định số 1529/QĐ-

UBND ngày 27/12/2013 về việc thu hồi thửa đất số 93 – tờ bản đồ số 21 – diện 

tích 1.990,2 m
2
 đất trồng cây ăn quả lâu năm tại khu vực An Hải và hủy bỏ 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 649771 do UBND huyện Côn Đảo 

cấp ngày 30/9/2008 cho hộ ông Trần Tiến Dũng và bà Nguyễn Thị Hương – 

thường trú tại Khu dân cư số 8, huyện Côn Đảo do sai quy hoạch sử dụng đất 

là đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. 

Lý do: Việc UBND huyện Côn Đảo ban hành Quyết định số 445/QĐ-

UBND ngày 22/7/2008 giao cho bà Nguyễn Thị Hương 1.990,2 m
2
 đất, thuộc 

thửa đất số 93 – tờ bản đồ số 21 tại khu vực An Hải để sử dụng vào mục đích 

trồng cây ăn quả lâu năm là không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất (do quy 

hoạch là đất rừng phòng hộ), cụ thể: không phù hợp với Quy hoạch chi tiết 

1/500 Khu dân cư số 1 được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt tại 

Quyết định số 8693/QĐ-UB ngày 08/11/2002 và Quy hoạch sử dụng đất huyện 

Côn Đảo đến năm 2010 tỷ lệ 1/10.000 được phê duyệt tại Quyết định số 

1744/QĐ-UBND ngày 23/5/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; vi phạm 

khoản 1 Điều 28 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/11/2004 về thi hành 

Luật Đất đai năm 2003. 

Việc ông Trần Tiến Dũng khiếu nại cho rằng việc UBND huyện Côn 

Đảo ban hành Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND 

huyện Côn Đảo về việc thu hồi đất và huỷ bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng 
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đất đối với thửa đất số 93 – tờ bản đồ số 21, là trái với Quyết định số 587/QĐ-

UBND ngày 20/3/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 – 

2015) huyện Côn Đảo, là không có cơ sở. Vì các lý do sau: 

+ Việc đánh giá sự phù hợp quy hoạch sử dụng đất được xác định tại 

thời điểm ban hành quyết định giao đất là vào năm 2008. 

+ Thời điểm ban hành quyết định thu hồi đất và hủy bỏ giấy chứng nhận 

là ngày 27/12/2013, trước ngày UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành 

Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 20/3/2014 phê duyệt quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 – 2015).  

Hiện nay, UBND huyện Côn Đảo đang thực hiện việc khắc phục hậu 

quả theo kết luận của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, đồng thời UBND huyện 

Côn Đảo cũng đã báo cáo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho ý kiến xử lý 

khắc phục hậu quả đối với các trường hợp giao đất, cho thuê đất trái quy hoạch 

sử dụng đất, do đó, việc yêu cầu hủy bỏ quyết định thu hồi đất, trả lại giấy 

chứng nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Trần 

Tiến Dũng là không có cơ sở giải quyết. 

III. Kết quả đối thoại 

Ngày 25/8/2021, UBND huyện Côn Đảo đã tổ chức đối thoại với ông 

Trần Tiến Dũng về nội dung khiếu nại (do con của ông Trần Tiến Dũng là ông 

Trần Hoàng Tâm tham dự đối thoại). Qua đối thoại, ông Trần Hoàng Tâm đại 

diện cho gia đình không thống nhất với kết quả xác minh và tiếp tục khiếu nại 

yêu cầu UBND huyện Côn Đảo thu hồi, huỷ bỏ: công văn số 1025/UBND-

TNMT ngày 10/4/2021; Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của 

UBND huyện Côn Đảo về việc thu hồi đất và huỷ bỏ giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất đối với thửa đất số 93 – tờ bản đồ số 21; trả lại giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, đồng thời công nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 

93 – tờ bản đồ số 21, diện tích 1.990,2 m
2
 đất trồng cây lâu năm tại khu vực 

An Hải cho gia đình ông Trần Tiến Dũng. 

IV. Kết luận 

- Căn cứ Điều 15, Điều 31 Luật Đất đai ngày 26/11/2003; căn cứ khoản 

1 Điều 28 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/11/2004 về thi hành Luật 

Đất đai: quy định về các hành vi bị nghiêm cấm và căn cứ đề giao đất, cho thuê 

đất: “1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Uỷ ban nhân 

dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định giao đất, cho thuê 

đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải theo đúng quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt.  

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm 

phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất tại địa phương”. 
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- Căn cứ khoản 5 Điều 38 Luật Đất đai ngày 26/11/2003 quy định về các 

trường hợp thu hồi đất: “5. Đất được giao không đúng đối tượng hoặc không 

đúng thẩm quyền”. 

- Căn cứ khoản 1, Điều 42 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 

của Chính phủ; Điều 21 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính 

phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003, quy định về việc đính chính, thu 

hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Từ kết quả xác minh trên, UBND huyện Côn Đảo kết luận nội dung 

khiếu nại của ông Trần Tiến Dũng là sai toàn bộ. 

- Việc UBND huyện Côn Đảo ban hành Quyết định số 1529/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2013 về việc thu hồi thửa đất số 93 – tờ bản đồ số 21 – diện tích 

1.990,2 m
2
 đất trồng cây ăn quả lâu năm tại khu vực An Hải và hủy bỏ Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 649771 do UBND huyện Côn Đảo cấp 

ngày 30/9/2008 cho hộ ông Trần Tiến Dũng và bà Nguyễn Thị Hương – 

thường trú tại Khu dân cư số 8, huyện Côn Đảo do sai quy hoạch sử dụng đất 

và công văn số 1025/UBND-TNMT ngày 10/4/2021 của UBND huyện Côn 

Đảo về việc trả lời đơn kiến nghị đề ngày 26/11/2020 của ông Trần Tiến Dũng 

– Khu dân cư số 8, huyện Côn Đảo, trả lời việc thu hồi đất và huỷ bỏ giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 93 – tờ bản đồ số 21, diện 

tích 1.990,2 m
2
 đất trồng cây lâu năm, là đảm bảo theo đúng quy định.  

Do đó, việc ông Trần Tiến Dũng khiếu nại đề nghị UBND huyện Côn 

Đảo xem xét thu hồi, huỷ bỏ công văn số 1025/UBND-TNMT ngày 10/4/2021 

của UBND huyện Côn Đảo; Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 

của UBND huyện Côn Đảo, đồng thời yêu cầu trả lại giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 93 – tờ bản đồ số 

21, diện tích 1.990,2 m
2
 đất trồng cây lâu năm tại khu vực An Hải cho gia đình 

ông Trần Tiến Dũng là không có cơ sở xem xét giải quyết. 

Từ những nhận định và căn cứ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Giữ nguyên công văn số 1025/UBND-TNMT ngày 10/4/2021 

của UBND huyện Côn Đảo về việc trả lời đơn kiến nghị đề ngày 26/11/2020 

của ông Trần Tiến Dũng – Khu dân cư số 8, huyện Côn Đảo và Quyết định số 

1529/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND huyện Côn Đảo về việc thu hồi 

thửa đất số 93 – tờ bản đồ số 21 – diện tích 1.990,2 m
2
 đất trồng cây ăn quả lâu 

năm tại khu vực An Hải và hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 

649771 do UBND huyện Côn Đảo cấp ngày 30/9/2008 cho hộ ông Trần Tiến 

Dũng và bà Nguyễn Thị Hương – thường trú tại Khu dân cư số 8, huyện Côn 

Đảo do sai quy hoạch sử dụng đất. 
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Điều 2. Không giải quyết yêu cầu của ông Trần Tiến Dũng về việc trả 

lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất đối với 

thửa đất số 93 – tờ bản đồ số 21, diện tích 1.990,2 m
2
 đất trồng cây lâu năm tại 

khu vực An Hải cho gia đình ông Trần Tiến Dũng. 

Điều 3. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày nhận được quyết 

định này, nếu không đồng ý với nội dung giải quyết khiếu nại, ông Trần Tiến 

Dũng có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc 

khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về 

tố tụng hành chính. 

Điều 4. Chánh Văn phòng huyện, Chánh Thanh tra huyện, Trưởng 

phòng Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và 

gia đình ông Trần Tiến Dũng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

     
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- TTr. Huyện uỷ (b/c); 

- TTr. Hội đồng nhân dân huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PTC. UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện; 

- Hội Nông dân huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện;  

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin (đăng công khai trên 

Cổng thông tin điện tử huyện) 

- Trưởng Khu dân cư số 8 (niêm yết công khai tại 

Nhà văn hóa Khu dân cư); 

- Niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả huyện; 

- Lưu: VT, TTr. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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