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Bình Định, ngày 06 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
Căn cứ vào khoản 5 Điều 38, Điều 143 và Điều 144 của Luật tố tụng hành
chính;
Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính sơ thẩm;
Xét thấy: Ngày 28/3/2017, ông Nguyễn Văn H có gửi đơn khởi kiện đến
Tòa án nhân dân tỉnh BĐ yêu cầu Tòa án hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất số CH01098 ngày 28/3/2011 do Ủy ban nhân dân huyện TS, tỉnh BĐ cấp
cho bà Trần Thị T.
Ngày 31/5/2017, ông Nguyễn Văn H có đơn xin rút yêu cầu khởi kiện. Xét
thấy, việc rút yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện trong trường hợp không có
yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quy định tại
điểm b khoản 1 Điều 143 của Luật Tố tụng hành chính.
QUYẾT ĐỊNH:
1. Đình chỉ giải quyết vụ án hành chính thụ số: 26/2017/TLST-HC ngày 24
tháng 5 năm 2017 về việc “Kiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản
lý đất đai”giữa:
1.1. Người khởi kiện: Nguyễn Văn H - Sinh năm: 1952.
Hộ khẩu thường trú: Xóm 2, thôn HS, xã BT, huyện TS, tỉnh BĐ.
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 72A1, đường 197, phường TNP, Quận 9, Thành
phố HCM.
1.2. Người bị kiện: Ủy ban nhân dân huyện TS, tỉnh BĐ.
1.3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
- Bà Trần Thị P - Sinh năm: 1954;
Trú tại: Xóm 2, thôn HS, xã BT, huyện TS, tỉnh BĐ.
- Bà Trần Thị T;
Trú tại: Tổ 4, khối HL, thị trấn PP, huyện TS, tỉnh BĐ.

2. Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án:
2.1. Người khởi kiện có quyền khởi kiện lại vụ án theo quy định của Luật
Tố tụng hành chính.
2.2. Án phí hành chính sơ thẩm: Căn cứ khoản 3 Điều 18 của Nghị quyết số
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về
việc quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ
phí Tòa án thì ông Nguyễn Văn H không phải chịu án phí hành chính sơ thẩm.
Hoàn trả lại cho ông Nguyễn Văn H 300.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm nghìn
đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 08001 ngày 22/5/2017 của Cục
thi hành án dân sự tỉnh BĐ.
3. Các đương sự có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền
kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được
Quyết định này hoặc kể từ ngày Quyết định này được niêm yết công khai theo
quy định của Luật tố tụng hành chính.

Nơi nhận:
-

THẨM PHÁN

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh BĐ;
Cục Thi hành án dân sự tỉnh BĐ;
Đương sự;
Lưu hồ sơ vụ án.
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