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QUYẾT ĐỊNH
ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên Tòa: Ông Lê Quốc Ly.
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Hồng Thái và ông Nguyễn Ngọc Uyên.
Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 143, 144 và Điều 165 Luật Tố tụng Hành chính;
Xét thấy: Ngày 04/6/2021 Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên nhận được đơn xin rút
đơn khởi kiện đề ngày 01/6/2021 của người khởi kiện bà Nguyễn Thị L, trong trường
hợp không có yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
QUYẾT ĐỊNH:
I. Đình chỉ giải quyết vụ án hành chính thụ lý số 07/2020/TLST-HC ngày 27
tháng 4 năm 2020 về việc “Khởi kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất
đai” giữa:
Người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị L – sinh năm 1951. Địa chỉ: Thôn Bàn Thạch,
xã HXĐ, thị xã ĐH, tỉnh Phú Yên.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà L: Ông Nguyễn Hương Quê –
Luật sư, Văn phòng luật sư Phúc Luật. Địa chỉ: Số 03 đường Mậu Thân, thành phố Tuy
Hòa, tỉnh Phú Yên.
Người bị kiện: 1/ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên: Ông
Mai Kim Lộc – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên.
2/ Chủ tịch UBND thị xã ĐH.
3/ Ủy ban nhân dân thị xã ĐH.
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho UBND thị xã ĐH: Ông Nguyễn
Văn Hiền – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã ĐH.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1/ Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã ĐH.
2/ UBND xã HXĐ, thị xã ĐH.
3/ Bà TTCL – sinh năm 1978; Địa chỉ: Số 129 đường Lê Thánh Tôn, phường 3,
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
4/ Bà TTCLa – sinh năm 1980; Địa chỉ: Thôn 10, xã EaKhăl, huyện EaH’Leo,
tỉnh Đắk Lắk.

5/ Ông TMĐ – sinh năm 1982; Địa chỉ: Thôn Bàn Thạch, xã HXĐ, thị xã ĐH,
tỉnh Phú Yên.
6/ Vợ chồng ông HTH – sinh năm 1984, bà BTLK – sinh năm 1984; Địa chỉ:
Thôn Bàn Thạch, xã HXĐ, thị xã ĐH.
7/ Vợ chồng ông NNL – sinh năm 1959, bà NTHP – sinh năm 1960; Địa chỉ: Thôn
Bàn Thạch, xã HXĐ, thị xã ĐH.
8/ Vợ chồng ông LVS – sinh năm 1984, bà TTTH – sinh năm 1987; Địa chỉ: Số
575/22 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
II. Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án:
- Đương sự không có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án, nếu
việc khởi kiện này không có gì khác với vụ án đã bị đình chỉ về người khởi kiện, người
bị kiện và quan hệ pháp luật có tranh chấp, trừ các trường hợp bị đình chỉ theo quy
định tại các điểm b, c và e khoản 1 Điều 123, điểm b và điểm đ khoản 1 Điều 143 của
Luật tố tụng hành chính và trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
- Về án phí: Căn cứ khoản 3 Điều 18 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử
dụng án phí và lệ phí Tòa án.
Hoàn trả cho bà Nguyễn Thị L 300.000đ (ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án
phí đã nộp theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 503 ngày 27/4/2020 của
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên.
III. 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:
- TAND cấp cao tại Đà Nẵng;
- VKSND tỉnh Phú Yên;
- Cục THADS tỉnh Phú Yên;
- Phòng KT-NV và THAHS;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ vụ án, án văn.
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