
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG THÁI HỌC

Số:        /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

        Thái Học, ngày         tháng      năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai

Kính gửi:  Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh.

Căn cứ Nghị định 91/2019/NĐ -CP ngày 19/11/2019 quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai số 01/BB-VPHC 
do UBND phường Thái Học, thành phố Chí Linh lập hồi 15h00’, ngày 
03/6/2022 đối với ông Lê Đình Chì, địa chỉ: P 302 CT20 A3 Khu đô thị Việt 
Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội là chủ đầu tư 
công trình xây dựng tại khu công viên vườn vải khu dân cư Miễu Sơn thuộc 
phường Thái Học, thành phố Chí Linh. 

Do ông Lê Đình Chì có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất 
đai: Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng 
thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp tại khu 
vực đô thị. 

Cụ thể UBND phường kiểm tra việc sử dụng đất của ông Lê Đình Chì 
đang tổ chức xây dựng công trình trên đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy 
sản, đất nông nghiệp khác như sau: Nhà kết cấu gạch chỉ vữa xi măng, kích 
thước (11,6mx9,8m) + (4,4 mx1,8m) đã xây tường bao tầng 1.

Tại thời điểm thi công công trình chủ đầu tư không có các giấy tờ về việc 
chuyển mục đích sử dụng đất.

Ông Lê Đình Chì đã thực hiện hành vi phạm hành chính: “Chuyển đất 
trồng cây hàng năm khác, trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm 
muối, đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị” được 
quy định tại khoản 3 điều 11 nghị định 91/2019/NĐ -CP ngày 19/11/2019 quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.



Phạt tiền với mức phạt là: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng chẵn)
Vậy UBND phường lập tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND thành phố xem 

xét, quyết định./.                                               
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn
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