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KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO 

Đối với ông Nguyễn Minh Quang – Giám đốc Văn phòng  

Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận 
 

Thực hiện Quyết định số 393/QĐ-STNMT của Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc thụ lý tố cáo đối với Đơn tố cáo đề ngày 23/9/2021 của 

Người tố cáo tố cáo đối với ông Nguyễn Minh Quang – Giám đốc Văn phòng 

Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận và Quyết định số 394/QĐ-STNMT ngày 

15/10/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Tổ xác 

minh nội dung tố cáo.   

Liên quan đến nội dung tố cáo, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 

đã ban hành Kết luận số 04/KL-VPĐKĐĐ ngày 26/7/2021 kết luận nội dung tố 

cáo của Người tố cáo đối với ông Nguyễn Đình Linh – Viên chức Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai Hàm Thuận Nam. Nhưng Người tố cáo không đồng ý nội 

dung Kết luận nên có Đơn tố cáo gửi đến Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

đề nghị xem xét giải quyết. 

Căn cứ nội dung tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, các tài liệu, 

chứng cứ có liên quan, ý kiến của Người tố cáo, đối chiếu với các quy định của 

pháp luật, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kết luận nội dung tố 

cáo như sau: 

I. Kết quả xác minh nội dung tố cáo: 

1. Nội dung tố cáo:  

Theo nội dung Đơn tố cáo đề ngày 02/11/2020 của Người tố cáo, như sau: 

Tố cáo ông Nguyễn Minh Quang – Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, có 

hành vi lạm quyền giải quyết tố cáo trái pháp luật, ban hành Kết luận nội dung tố 
cáo số 04/KL-VPĐKĐĐ ngày 26/7/2021, cố ý bao che cho việc vi phạm pháp luật 
của ông Nguyễn Đình Linh – Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

Hàm Thuận Nam. 

Qua xem xét Đơn tố cáo của Người tố cáo, Tổ xác minh tố cáo đã tiến hành 

làm việc với Người tố cáo vào ngày 15/12/2021 để xác định rõ nội dung tố cáo. 

Tại buổi làm việc, Người tố cáo trình bày như sau: 

- Tôi tố cáo ông Nguyễn Minh Quang - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất 

đai tỉnh Bình Thuận về các hành vi như sau: Ông Nguyễn Minh Quang lạm quyền 

giải quyết tố cáo trái pháp luật trong việc ban hành Kết luận nội dung tố cáo số 

04/KL-VPĐKĐĐ ngày 26/07/2012. Cố ý bao che cho ông Nguyễn Đình Linh – 

Viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hàm Thuận Nam. 
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- Qua làm việc với Tổ xác minh tố cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, 

sau khi được nghe giải thích chính sách pháp luật về đất đai và tố cáo, bản thân 

tôi cũng xác định đây là việc tranh chấp đất đai giữa tôi với ông Trần Văn Ngọc 

đối với thửa đất số 358, diện tích 456m
2
, tại thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm, huyện 

Hàm Thuận Nam (phần đất này đã được UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp tại 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 26/5/1995). Thực tế, vụ việc tranh chấp 

đất đai này tôi đã cũng có gửi đến đến Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam 

thụ lý giải quyết vào năm 2020, tuy nhiên, vừa qua do có vụ việc tố cáo của tôi 

nên Tòa án đã tạm đình chỉ giải quyết. 

- Tôi đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ quy định pháp luật để 

trả lời và hướng dẫn cho tôi. 

- Bản thân tôi sẽ tiếp tục gửi đơn đến Tòa án nhân dân để đề nghị giải 

quyết vụ việc tranh chấp đất đai giữa tôi với ông Trần Văn Ngọc liên quan đến 

thửa đất số 358, diện tích 456m
2
, tại thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm. Để cơ quan 

Tòa án có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật. 

- Sau buổi làm việc hôm nay tôi sẽ cung cấp cho Tổ xác minh tố cáo các tài 

liệu có liên quan đến nguồn gốc đất đai và các văn bản của Tòa án đã gửi cho 

tôi. Thời hạn cung cấp trước ngày 22/12/2021. 

- Ngoài nội dung trên đây, tôi không có trình bày thêm nội dung nào khác. 

2. Giải trình của người bị tố cáo:  

Sau khi nghiên cứu nội dung Đơn tố cáo tiếp và ý kiến trình bày nội dung 

tố cáo của Người tố cáo, Tổ xác minh tố cáo đã tiến hành làm việc với ông 

Nguyễn Minh Quang – Người bị tố cáo. Qua đó, ông Nguyễn Minh Quang đã có 

Bản giải trình đề ngày 29/10/2021 về các nội dung tố cáo của Người tố cáo và 

xác định việc ban hành Kết luận tố cáo số 04/KL-VPĐKĐĐ ngày 26/7/2021 đối 

với ông Nguyễn Đình Linh – Viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

huyện Hàm Thuận Nam là không có hành vi lạm quyền giải quyết tố cáo trái 

pháp luật, không bao che cho ông Nguyễn Đình Linh. 

 3. Xác minh hồ sơ, tài liệu có liên quan: 

* Theo các tài liệu do Người tố cáo cung cấp:  

- Năm 1999, Người tố cáo có nhận sang nhượng của ông Ngô Văn Khánh 

phần đất tại thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam. Nguồn gốc 

đất này do ông Ngô Văn Khánh nhận sang nhượng từ bà Lê Thị Cang vào năm 

1996, đã được UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất ngày 01/10/1997, tại tờ bản đồ số 4, thửa số 358A, diện tích 1.643m
2
 

(trong đó gồm có 300m
2
 đất thổ cư và 1.343m

2
 đất màu). Theo đơn, Người tố cáo 

cho rằng ông Ngô Văn Khánh đã chuyển nhượng toàn bộ thửa đất với diện tích 

2.175m
2
, nhưng trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được UBND huyện 

Hàm Thuận Nam cấp chỉ thể hiện diện tích 1.643m
2
. Tại bản đồ vị trí tỷ lệ 

1/2000, do Phòng Địa chính lập ngày 22/11/1996, thể hiện phía trước phần đất 

của ông Ngô Văn Khánh là đất hành lang đường bộ.    
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- Đến ngày 08/11/1999, Người tố cáo được UBND huyện Hàm Thuận Nam 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy 405/01QSDĐ/HTN, 

tại tờ bản đồ số 4, thuộc thửa số 358A, diện tích 1.643m
2
 (gồm có 300m

2
 đất thổ 

cư và 1.343m
2
 đất màu).   

- Theo nội dung đơn của Người tố cáo cho biết: Vào năm 2014, Nhà nước 

thu hồi đất để làm đường Quốc lộ 1A (mở rộng), nên gia đình Người tố cáo đã 

tháo dỡ hàng rào phía trước nhà giao đất cho dự án làm đường và Người tố cáo 

đã được UBND huyện Hàm Thuận Nam bồi thường hỗ trợ tại Quyết định số 

591/QĐ-UBND năm 2014, Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 và 

Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 18/11/2014.  

* Đối với ông Trần Văn Ngọc (người đanh có tranh chấp đất đai với 

Người tố cáo): 

- Ngày 26/5/1995, ông Trần Văn Ngọc được UBND huyện Hàm Thuận 

Nam cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 569007 (số vào sổ 1290/01 

QSDĐ/UB-THN) gồm có: Thửa số 133C/4.656m
2
, thửa số 358/456m

2
, thửa số 

359/224m
2
, thửa số 360/224m

2
 (thuộc tờ bản đồ số 4, xã Hàm Kiệm) và thửa số 

523/1.240m
2
, thửa số 16/1.160m

2
, thửa số 17/372m

2
, thửa số 18/624m

2
, thửa số 

19/976m
2
 và thửa số 22/936m

2
 (đều thuộc tờ bản đồ số 2, xã Hàm Kiệm). 

- Năm 2003, ông Trần Văn Ngọc đã chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị 

Mỹ Dung diện tích 1.760m
2
 thuộc thửa đất số 133C/4.656m

2
. Ngày 14/7/2015, 

Phòng Địa chính huyện Hàm Thuận Nam (nay là Phòng Tài nguyên và Môi 

trường) đã thực hiện điều chỉnh giảm 1.760m
2
 (trong đó có 102m

2
 đất ở) đối với 

thửa đất số 133C/4.656m
2
, do đó thửa đất 133C còn lại 2.896m

2
. 

- Ngày 22/5/2015, ông Trần Văn Ngọc tiếp tục lập Hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất đối với các thửa số 16/1.160m
2
, thửa số 17/372m

2
, 

thửa số 18/624m
2
, thửa số 19/976m

2
 và thửa số 22/936m

2
, với tổng diện tích 

4.068m
2
 cho bà Đặng Thị Ngọc Dưỡng, ông Nguyễn Tấn Hùng (tại Hợp đồng 

chứng thực số 71, quyển số 01 SCT/HĐ,GD). 

- Ngày 03/6/2015, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Thuận 

Nam lập Tờ trình số 789/TTr-TNMT trình UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX 029941, gồm các thửa đất số 

16/1.160m
2
, thửa số 17/372m

2
, thửa số 18/624m

2
, thửa số 19/976m

2
 và thửa số 

22/936m
2
 cho bà Đặng Thị Ngọc Dưỡng, ông Nguyễn Tấn Hùng và được UBND 

huyện Hàm Thuận Nam ký ngày 16/6/2015. 

- Đồng thời, Phòng Tài nguyên và Môi trường cũng ký xác nhận Trang 4 

của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 569007 do UBND huyện Hàm 

Thuận Nam cấp ngày 26/5/1995 cho ông Trần Văn Ngọc, nội dung: “Điều chỉnh 

giảm thửa: 16 + 17 + 18 + 19 + 22, diện tích 4.068m
2
; mục đích sử dụng: LUK; 

lý do: chuyển nhượng cho bà Đặng Thị Ngọc Dưỡng, ông Nguyễn Tấn Hùng 

theo Hồ sơ số 1438/CN.VP ngày 22/5/2015. Sau khi chuyển nhượng, phần đất 

của ông Ngọc còn lại gồm các thửa: Thửa số 133C/2.896m
2
, thửa số 358/456m

2
, 

thửa số 359/224m
2
, thửa số 360/224m

2
 và thửa số 523/1.240m

2
. 
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4. Nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn dẫn đến tranh chấp đất đai và 

việc giải quyết của cấp có thẩm quyền: 

- Vào khoảng năm 2000, giữa Người tố cáo với ông Trần Văn Ngọc xảy ra 

mâu thuẫn trong việc sử dụng đối với phần đất thuộc thửa số 358/456m
2
. Sau đó, 

Người tố cáo đã viết Đơn tranh chấp đất đai gửi đến UBND xã Hàm Kiệm để 

xem xét.   

- Ngày 09/9/2000, Hội đồng hòa giải xã Hàm Kiệm đã tổ chức buổi hòa 

giải tranh chấp đất đai giữa Người tố cáo với ông Trần Văn Ngọc (người bị tranh 

chấp đất đai) và ông Tạ Ngọc Huynh (có liên quan trong đơn của Người tố cáo). 

Theo nội dung Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai có kết quả hòa giải không 

thành, Hội đồng Hòa giải xã đã đề nghị Người tố cáo nếu không thống nhất với 

kết quả hòa giải thì tiếp tục gửi Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai đến 

Tòa án nhân dân xem xét giải quyết. 

- Người tố cáo không thống nhất với kết quả hòa giải tranh chấp đất đai tại 

UBND xã Hàm Kiệm, nên đã có “Đơn tranh chấp đất đai, yêu cầu hủy giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất” gửi đến Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đề 

nghị giải quyết. 

- Ngày 21/10/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có Thông báo thụ 

lý vụ án số 117/TB-TLVA đối với “Đơn tranh chấp đất đai, yêu cầu hủy giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất” của Người tố cáo, gồm các yêu cầu: 

“1. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông Trần Văn Ngọc, 

số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 1290/01/QSDĐ/UB-HTN cấp 

ngày 26/5/1995, thửa đất số 358, diện tích 456m
2
 đất màu, tờ bản đồ số 4; 

2. Hủy tờ bản đồ vị trí ngày 29/5/2015 do ông Nguyễn Đình Linh là người 

vẽ và ông Huỳnh Tấn Khôi là người đã ký tờ bản đồ vị trí ngày 29/5/2015 cho 

chủ sử dụng đất Trần Văn Ngọc; 

3. Buộc ông Trần Văn Ngọc phải trả lại phần đất trước mặt nhà bà là 

456m
2
 đất tọa lạc tại số 72, tổ 2, thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.”.   

- Ngày 23/4/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định 

số 14/2021/QĐST-DS tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, đã được thụ lý tại 

Thông báo thụ lý vụ án số 117/TB-TLVA đối với “Đơn tranh chấp đất đai, yêu 

cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” của Người tố cáo. Lý do: “Xét thấy: 

Ngày 12/4/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Công văn số 

96/TABT-TDS về việc đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hàm Thuận 

Nam cung cấp thông tin, tài liệu chứng cứ. Do cần đợi kết quả trả lời của Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hàm Thuận Nam”.  

5. Quá trình phát sinh tố cáo và việc giải quyết tố cáo: 

- Ngày 17/3/2021, Người tố cáo viết Đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức 

năng tố cáo đối với ông Nguyễn Đình Linh – Viên chức Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai Hàm Thuận Nam.   
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 - Ngày 03/6/2021, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã ban hành 

Quyết định số 364/QĐ-VPĐKĐĐ thụ lý tố cáo của Người tố cáo tố cáo đối với 

ông Nguyễn Đình Linh – Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hàm 

Thuận Nam. Nội dung tố cáo: Ông Nguyễn Đình Linh lạm quyền, ký xác nhận tờ 

bản đồ số 4 ngày 29/5/1995 không đúng theo hiện trạng vị trí thửa đất số 358, tờ 

bản đồ số 4, diện tích 456m
2
, đất màu theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 

1290/01/QSDĐ/UB-HTN do UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp ngày 26/5/1995. 

- Đến ngày 26/7/2021, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh ban hành 

Kết luận nội dung tố cáo số 04/Kl-VPĐKĐĐ đối với ông ông Nguyễn Đình Linh 

– Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hàm Thuận Nam. Theo nội 

dung Kết luận, Giám đốc Văn phòng Đăng ký tỉnh xác định việc tố cáo của 

Người tố cáo đối với ông Nguyễn Đình Linh là không đúng. 

- Sau khi nhận được Thông báo kết luận giải quyết tố cáo của Giám đốc 

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Người tố cáo không đồng ý nội dung Kết luận, 

nên tiếp tục viết Đơn tố cáo Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh gửi đến 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị xem xét giải quyết.  

II. Kết luận: 

- Qua làm việc với Tổ xác minh tố cáo, sau khi được giải thích quy định 

pháp luật về tố cáo và tranh chấp đất đai, về phía Người tố cáo cũng đã có những 

nhận định như sau: Bản thân tôi cũng xác định đây là việc tranh chấp đất đai 

giữa tôi với ông Trần Văn Ngọc đối với thửa đất số 358, diện tích 456m
2
, tại thôn 

Dân Bình, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam (phần đất này đã được UBND 

huyện Hàm Thuận Nam cấp tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 

26/5/1995). Thực tế, vụ việc tranh chấp đất đai này tôi đã cũng có gửi đến đến 

Tòa án nhân dân thụ lý giải quyết vào năm 2020, tuy nhiên, vừa qua do có vụ 

việc tố cáo của tôi nên Tòa án đã tạm đình chỉ giải quyết. 

- Đồng thời, Người tố cáo cũng đề nghị như sau: Tôi đề nghị Sở Tài nguyên 

và Môi trường căn cứ quy định pháp luật để trả lời và hướng dẫn cho tôi. Bản 

thân tôi sẽ tiếp tục gửi đơn đến Tòa án nhân dân để đề nghị giải quyết vụ việc 

tranh chấp đất đai giữa tôi với ông Trần Văn Ngọc liên quan đến thửa đất số 

358, diện tích 456m
2
, tại thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm. Để cơ quan Tòa án có 

thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật. 

- Qua kiểm tra cho thấy, vụ tranh chấp đất đai giữa Người tố cáo với ông 

Trần Văn Ngọc cũng đã được Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận thụ lý theo thẩm 

quyền tại Thông báo thụ lý vụ án số 117/TB-TLVA ngày 21/10/2020. Đến ngày 

23/4/2021, Tòa án có Quyết định số 14/2021/QĐST-DS tạm đình chỉ giải quyết 

vụ án dân sự; nhưng với lý do: “Xét thấy: Ngày 12/4/2021, Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Thuận ban hành Công văn số 96/TABT-TDS về việc đề nghị Chi nhánh Văn 
phòng Đăng ký đất đai Hàm Thuận Nam cung cấp thông tin, tài liệu chứng cứ. 

Do cần đợi kết quả trả lời của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hàm 
Thuận Nam”. Do đó, vụ án sẽ được Tòa án tiếp tục xem xét giải quyết, sau khi 

được cung cấp các tài liệu, chứng cứ theo quy định. 
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III. Chỉ đạo xử lý: 

Từ kết quả xác minh và kết luận nói trên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường chỉ đạo xử lý như sau: 

- Đề nghị Người tố cáo tiếp tục gửi đơn hoặc liên hệ đến Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Thuận để được xem xét tiếp tục giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai 

giữa Người tố cáo với ông Trần Văn Ngọc theo “Đơn tranh chấp đất đai, yêu cầu 

hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” của Người tố cáo đã được Tòa án nhân 

dân tỉnh thụ lý tại Thông báo số 117/TB-TLVA ngày 21/10/2020. 

- Yêu cầu Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thường xuyên tổ chức 

kiểm tra, rà soát các trường hợp đăng ký các thủ tục biến động về đất đai tại các 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, đặc biệt các trường hợp thửa đất lân cận, 

giáp ranh, kiểm tra chặt chẽ từ công tác đo đạc đến thẩm định hồ sơ, đảm bảo 

đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. 

- Giao cho Thanh tra Sở tham mưu Thông báo kết quả giải quyết tố cáo 

cho Người tố cáo được biết theo quy định của pháp luật về tố cáo. Đồng thời, 

phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin công khai Kết luận tố cáo này trên 

Cổng thông tin điện tử của Sở theo quy định của pháp luật về tố cáo. 

Trên đây là Kết luận về nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Minh Quang – 

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- UBND huyện HTN;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra Sở; VPĐKĐĐ tỉnh; 

- TTCNTT (đăng website); 

- Chi nhánh VPĐKĐĐ HTN; 

- Ông Nguyễn Minh Quang (người bị tố cáo); 

- Lưu: VT, TXM, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Thành 
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