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BÁO CÁO
Về việc vi phạm đất đai

                    Kính gửi: - UBND thành phố Chí Linh
                                     - Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Chí Linh

UBND phường Văn Đức báo cáo UBND thành phố, phòng Tài nguyên và 
Môi trường thành phố Chí Linh về việc vi phạm đất đai của hộ gia đình ông Đào 
Phúc Thân bà Nguyễn Thị Thanh với nội dung như sau:

Căn cứ biên bản làn việc UBND phường lập ngày 08/10/2021
Căn cứ biên bản vi phạm hành chính UBND phường ngày 25/10/2021
Căn cứ Quyết định số 508a QĐ-UBND xử lý vi phạm hành chính UBND 

phường 28/10/2021.
Ngày 08/10/2021 hộ gia đình ông Đào Phúc Thân bà Nguyễn Thị Thanh. 

Địa chỉ thường trú:  KDC Vĩnh Long, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh đã vi 
phạm tự ý đổ đất trái phép trên phần đất do UBND phường Văn Đức quản lý, 
không được các cấp có thẩm quyền cho phép. UBND phường lập biên bản đình 
chỉ mọi hoạt động vi phạm tự ý đổ đất san lấp mặt bằng đối với ông Thân bà 
Thanh trên phần diện tích đất công và lập biên bản vi phạm hành chính ra Quyết 
định xử lý vi phạm hành chính. 

Sau khi xử lý vi phạm hành chính đối với ông Thân bà Thanh, UBND 
phường Văn Đức đã mời đơn vị Công ty cổ phần tư vấn và dịch vụ Đông bắc á – 
chi nhánh Miền bắc, địa chỉ: KDC Hồ Mật Sơn, phường Chí Minh, thành phố Chí 
Linh, Hải Dương về đo vẽ hiện trạng và xác định diện tích việc ông Thân bà 
Thanh đã tự ý đổ đất, sau khi có kết quả đo đạc đã xác định được số diện tích của 
gia đình ông Thân bà Thanh đã vi phạm đổ đất san lấp mặt bằng trên phần đất do 
UBND phường Văn Đức quản lý với số liệu cụ thể như sau: 

1. Tổng diện tích đo đạc xác định trong khu vực gia đình ông Thân bà 
Thanh đang đổ đất và quản lý sử dụng (là: 8.413 m2). 

2. Diện tích đất được cấp GCNQSD đất thổ cư cho các hộ gia đình (là 
1.811m2) gồm các hộ gia đình: 

- Ông Nguyễn Văn Cát (là 390 m2)



- Ông Nguyễn Văn Lạc (là 539 m2)
- Ông Nguyễn Văn Tương (là 882 m2)
3. Diện tích ông Thân bà Thanh đã san lấp (từ trước là 2.116 m2)
4. Diện tích ông Thân bà Thanh đã đổ đất san lấp (mới là 4.486 m2)
Sau khi đo đạc xác định ông Thân bà Thanh đã vi phạm đổ đất san lấp mặt 

bằng phần diện tích mới (là 4.486 m2) đất do UBND phường Văn Đức quản lý, 
không được các cấp có thẩm quyền cho phép.

Vậy UBND phường Văn Đức báo cáo UBND thành phố, phòng Tài nguyên 
và Môi trường thành phố Chí Linh nắm được chỉ đạo.  

Nơi nhận:                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
- UBND thành phố, Chủ tịch
- Phòng TNMT thành phố Chí Linh;
- Lưu VP.

                 Nguyễn Văn Tuấn
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