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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn văn Anh 

(lần đầu) 

 

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Luật cán bộ, công chức 2008; Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của 

Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; 

Căn cứ Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định 

về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu ban hành Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong các cơ 

quan Nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 3015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, về 

việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ,  quyền hạn và cơ c u tổ chức của Ban quản 

lý Vườn Quốc gia Côn Đảo; 

Căn cứ Quyết định số 3014/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu, về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ c u tổ 

chức của Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo; 

Căn cứ Quy chế làm việc của Hạt Kiểm lâm ban hành kèm theo Quyết định số 

68/QĐ-BQLVQG ngày 10/02/2020 của Giám đốc BQL Vườn quốc gia Côn Đảo; 

Xét Đơn Khiếu nại về việc kỷ luật công chức ngày 04/12/2020 của ông Nguyễn 

Văn Anh nhân viên Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo. Địa chỉ thường trú: Khu 

dân cư số 1, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;  

Xét Báo cáo số 05/BC-TXM về kết quả xác minh nội dung khiếu nại của Tổ xác 

minh và Biên bản số 01/BB-VQG ngày 10/01/2021 của Ban quản lý Vườn quốc gia 

Côn Đảo về việc đối thoại với người khiếu nại.  

Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn 

Văn Anh như sau: 

I. Nội dung khiếu nại: 

Khiếu nại Quyết định số 343/QĐ-VQG ngày 24/11/2020 của Giám đốc Ban 

quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo về việc kỷ luật cách chức trạm trưởng Trạm kiểm 

lâm đối với ông Nguyễn Văn Anh, cụ thể: 
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Nội dung thứ nhất: Ông Anh nêu “các vụ l n chiếm đ t rừng từ năm 2019 đến 

2020, đ t được c p sổ đỏ chồng l n lên đ t rừng, đ t ngoài rừng; các vụ l n chiếm 

đ t rừng người dân đã khắc phục, giao trả lại đ t rừng phòng hộ cho Nhà nước”. 

Nội dung thứ hai: Ông Anh nêu “vụ người dân đào và vận chuyển cây khế, 

việc lãnh đạo nói tôi đố kỵ, ganh ghét đồng đội m t đoàn kết nội bộ, Tôi đã giải trình. 

Còn việc lãnh đạo nói tôi dựa dẫm c p trên, làm khó khăn cho huyện trong công tác 

triển khai các dự án: Việc này tôi đã trả lời rõ ràng, tôi không làm mà là người khác 

làm nhưng không dám nhận nên đổ lỗi cho tôi, tôi cũng đã giải trình nhưng không 

được ch p nhận và đưa vào biên bản tại cuộc họp của Hạt Kiểm lâm”. 

Nội dung thứ ba: Ông Anh nêu “việc phê bình và xử lý tôi không chuẩn mực 

trong giao tiếp, có thái độ chỉ tay vào mặt ông Trà, tôi đã nhận lỗi tôi không đúng, do 

lúc đó tôi đang bức xúc với ông Trà vì đã cho người (ông Tân) là đối tượng vi phạm 

sau này đã bị bắt và bị xử lý phạt tù đến trạm Kiểm lâm Bảy Cạnh theo dõi tôi, khi đó 

tôi là Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Bảy Cạnh”. 

II. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại: 

Nội dung thứ nhất: Thời kỳ ông Nguyễn Văn Anh làm Trạm trưởng Trạm 

Kiểm lâm Cơ Động xảy ra 16 vụ vi phạm, sau khi ông Ao Hoàng Sáng về làm trạm 

trưởng trạm kiểm lâm cơ động phát hiện thêm 04 vụ nữa, tổng số  là 20 vụ vi phạm 

xảy ra thời kỳ ông Anh. Kết luận ông Nguyễn Văn Anh không thực hiện đúng, đầy đủ 

chức trách nhiệm vụ được giao, để xảy ra các vụ vi phạm lấn chiếm đất rừng, gây hậu 

quả rất nghiêm trọng. Hội đồng kỷ luật cơ quan họp xem xét và đề xuất lãnh đạo cơ 

quan ban hành quyết định kỷ luật hình thức cách chức trạm trưởng đối với ông Anh là 

đúng mức độ vi phạm, không oan sai. Kết luận nội dung khiếu nại trên của ông 

Nguyễn Văn Anh là không có cơ sở và không đúng. 

Nội dung thứ hai: Ông Nguyễn Văn Anh không cung cấp chứng cứ chứng 

minh nên không có cơ sở xác minh ai là người cung cấp thông tin cho báo chí viết bài  

vụ dự án tái định cư N9a của huyện Côn Đảo. 

Nội dung thứ ba: Ông Nguyễn Văn Anh gửi 02 file ghi âm có nội dung nói xấu 

ông Trà một số công chức kiểm lâm thời kỳ ông Anh làm trạm trưởng Trạm kiểm lâm 

hòn Bảy Cạnh. Trong file ghi âm chưa rõ là ai, nhưng nội dung trao đổi trong đó là 

nói xấu lãnh đạo Hạt Kiểm lâm và một số trạm trưởng, công chức kiểm lâm. Tại biên 

bản xác minh ông Anh không cung cấp bất cứ thông tin gì thêm để xác minh làm rõ. 

Kết luận động cơ và mục đích của ông Nguyễn Văn Anh nhằm nói xấu và hạ uy tín 

lãnh đạo Hạt Kiểm lâm và một số trạm trưởng, công chức kiểm lâm, gây mất ổn định, 

mất đoàn kết nội bộ cơ quan. 

III. Kết quả đối thoại: 

1. Nội dung thứ nhất: Làm rõ kết quả người dân đã khắc phục 16 vụ vi phạm 

l n chiếm, xây c t, khai thác trái phép trong rừng phòng hộ huyện Côn Đảo quản lý 

và lý do xảy ra các vụ vi phạm đó do ông Anh nêu trong đơn khiếu nại cũng như trình 

bày trong các biên bản họp Hội đồng kỷ luật, biên bản Tổ xác minh. 

Căn cứ vào Biên bản số 04/BB-TXM và Biên bản số 01/BB-VQG , kết luận: 

Nội dung thứ nhất là hành vi vi phạm chính của ông Anh đã được Hội đồng kỷ luật 

xem xét phân tính, đánh giá và kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật cách chức Trạm 
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trưởng Trạm Kiểm lâm cơ động đối với ông Anh do ông Anh không hoàn thành chức 

trách nhiệm vụ được giao, để xảy ra nhiều vụ vi phạm lấn chiếm, xây dựng, khai thác 

trái phép trong phạm vi đất rừng phòng hộ UBND huyện quản lý mà không ngăn 

chặn, không tham mưu đề xuất xử lý theo đúng quy trình, quy định gắn với thẩm 

quyền, trách nhiệm của ông Anh, hậu quả rất rất nghiêm trọng. Qua xem xét lý do và 

nguyên nhân ông Anh trình bày trong đơn khiếu nại, hồ sơ kỷ luật, hồ sơ xác minh và 

kết quả đối thoại trực tiếp tại Biên bản số 04/BB-TXM và Biên bản số 01/BB-VQG 

khẳng định: Hội đồng kỷ luật kiến nghị, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn 

Đảo quyết định kỷ luật cách chức Trạm trưởng trạm kiểm lâm cơ động đối với ông 

Nguyễn Văn Anh là đúng, không nặng, không oan sai. 

2. Nội dung thứ hai: Ông Nguyễn Văn Anh cho rằng người cung c p thông tin 

cho báo chí viết bài Huyện Côn Đảo chuẩn bị chặt hàng ngàn cây dầu để làm khu tái 

định cư N9a là ông Nguyễn Khắc Pho cung c p nhưng không dám nhận, đổ lỗi cho 

ông Anh được ghi trong Biên bản của Hội đồng kỷ luật và Biên bản của Tổ xác minh. 

Căn cứ vào Biên bản số 04/BB-TXM và Biên bản số 01/BB-VQG , kết luận:  

- Ông Anh là người cung cấp hình ảnh cho Báo tuổi trẻ đăng bài Huyện Côn Đảo 

chuẩn bị chặt hàng ngàn cây dầu làm Khu tái định cư N9a. 

- Về nội người cung cấp thông tin cho bài báo: Phòng Tổ chức-Hành chính 

tham mưu văn bản gửi Báo Tuổi trẻ và phóng viên Đông Hà tiếp tục xác minh làm rõ 

người cung cấp thông tin cho báo chí để tiếp tục xử lý theo quy định. 

3. Nội dung thứ ba: Ông Anh đăng ghi âm lên Group Zalo của Hạt Kiểm lâm 

và Vườn quốc gia Côn Đảo trước giờ Hội đồng kỷ luật cơ quan họp, về cuộc điện 

thoại giữa 02 người lạ có nội dung nói x u ông Trà-Phó hạt trưởng kiểm lâm và một 

số cán bộ kiểm lâm mà theo ông Anh nêu đó là nguyên nhân dẫn đến ông Anh bức xúc 

chỉ tay vào mặt ông Trà trong cuộc họp kiểm điểm tại Hạt Kiểm lâm. 

Tại cuộc họp đối thoại với người khiếu nại, ông Nguyễn Văn Anh không chứng 

minh được những người nói chuyện trong đoạn ghi âm đó là ai, ông Anh có đoạn ghi 

âm đó vào thời điểm nào. Căn cứ vào Biên bản số 04/BB-TXM và Biên bản số 

01/BB-VQG , kết luận:  

Giao cho Hạt Kiểm lâm và Phòng Tổ chức-Hành chính tiếp tục làm rõ động cơ 

mục đích và đề  xuất xử lý ông Anh theo quy định. 

IV. Kết luận: 

Căn cứ quy định Điều 9, Điều 10, Điều 16 Luật Cán bộ, công chức; Điều 10, 

Điều 11 và Điều 12 Quy chế làm việc của Hạt Kiểm lâm ban hành kèm theo Quyết 

định số 68/QĐ-BQLVQG ngày 10/02/2020 của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo; 

Điều 16 và Điều 19 Thông tư số 07/2015/TT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Nội vụ; 

Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Nghị định số 01/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Kiểm lâm 

và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 112/2020/NĐ-

CP ngày 18/09/2020 của Chính Phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 

Căn cứ kết quả xác minh và kết quả đối thoại với ông Nguyễn Văn Anh tại các 

Biên bản số 04/BB-TXM ngày 08/01/2021; Biên bản số 01/BB-VQG ngày 

10/01/2021.  
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Xét hành vi, tính chất, mức độ vi phạm của ông Nguyễn Văn Anh, kết luận: 

Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Anh là sai toàn bộ. 

Từ những căn cứ trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giữ nguyên Quyết định số 343/QĐ-VQG ngày 24/11/2020 của Giám 

đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo về việc kỷ luật cách chức trạm trưởng trạm 

kiểm lâm cơ động đối với ông Nguyễn Văn Anh.  

Điều 2. Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu ông 

không đồng ý với giải quyết khiếu nại lần đầu của Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc 

gia Côn Đảo thì ông Nguyễn Văn Anh có quyền khiếu nại lần hai đến cấp có thẩm 

quyền hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, ông 

Nguyễn Văn Anh và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT (báo cáo); 

- Thanh tra Tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- UBND huyện Côn Đảo; 

- Đảng ủy, Ban Giám đốc; 

- Các Phòng chuyên môn; 

- Ban Chấp hành các đoàn thể; 

- Lưu: VT; HS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Pho 
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