TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
Số:05/2021/QĐST-HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 22 tháng 4 năm 2021

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: Người khởi kiện là ông Hoàng Văn Đ và bà Nguyễn Thị Diệp H đã có
đơn xin rút toàn bộ nội dung khởi kiện theo 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 lý số: 36/2020/TLST-HC ngày 22
tháng 12 năm 2020 về: “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất
đai” giữa:
- Người khởi kiện: Ông Hoàng Văn Đ và bà Nguyễn Thị Diệp H; nơi cư trú: Thôn
H, xã C, huyện G, tỉnh Quảng Trị.
- Người bị khởi kiện: Ủy ban nhân dân huyện G, tỉnh Quảng Trị; địa chỉ: Thị Trấn
L, huyện G, tỉnh Quảng Trị.
- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ông Võ Văn H và bà Nguyễn Thị
Thảo N; nơi cư trú: Thôn H, xã C, huyện G, tỉnh Quảng Trị.
2. Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án:
- Người khởi kiện có quyền khởi kiện lại vụ án khi thực hiện đầy đủ các quy định
của pháp luật.
- Án phí: Căn cứ khoản 3 Điều 18 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày
30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hoàn trả cho ông Hoàng Văn Đ và bà
Nguyễn Thị Diệp H số tiền 300.000đồng (ba trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí đã nộp
theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí số: 000790 ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Cục
Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị.
3. 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:
- Đương sự;
- VKSND tỉnh Quảng Trị;
- Lưu hồ sơ vụ án.
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