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QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc giải quyết khiếu nại của ông Châu Văn Thuận

(lầnđầu)

CHỦ 'TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011;

Căn cứ Nghị định sổỈ24/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy 
định chỉ tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;

Căn cứ Quyết định sổ286/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND huyện 
Phú Giảo về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện khỏa V, nhiệm kỳ 
2021-2026;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định sổ 47/2014/NĐ-CPngày 15/5/2014 của Chỉnh Phủ quy 
định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định sổ 51/2014/QĐ-UBNDngày 18/12/2014 của UBND tỉnh 
Bình Dương ban hành quy định về chỉnh sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư khỉ Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định sổ 38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh 
Bình Dương ban hành quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khỉ Nhà nước 
thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 2907/QĐ-UBNDngày 07/10/2019 của ƯBND tỉnh 
Bình Dương về việc phê duyệt Đơn giá đất bồi thường hiện Dự án đường tạo
lực Bắc Tân Uyên - Phú Giảo - Bàu Bàng, dư án Trung tâm hành chính huyện Bàu
Bàng, huyện Bắc Tân Uyên (đoạn qua địa bàn huyện Phú Giáo);

Căn cứ Công văn sổ4164/UBND-KTN ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh Bình 
Dương về việc chính sách hỗ trợ chi ph í di chuyển tài sản của hộ gia đình, cả nhân 
khỉ Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định sổ 1170/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện 
Phú Giảo về việc phê duyệt phương ản bồi thường, hỗ  trợ và tải định cư dự án: 
Giải phóng mặt băng đường tạo lực Băc Tân Uyên Phú Giáo Bàu Bàng, đợt 6 
(đoạn đi qua thị trân Phước Vĩnh, huyện Phủ Giáo);

Xét đơn khiếu nại ngày 18/02/2021 của ông Châu Văn Thuận; thường trú tại 
khu phô 3,thị trân Phước Vĩnh, huyện Phủ Giáo, tỉnh Bình Dương.
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Theo báo cáo của Thanh tra huyện tại Văn bản số 20/BC-TTr ngày 
10/6/2021 việc giải quyết khiếu nại của ông Châu Văn Thuận với các nội dung sau 
đây:

I. Nội dung khiếu nại
Theo đơn khiếu nại đề ngày 18/02/2021 của ông Châu Văn Thuận và Biên 

bản làm việc ngày 26/02/2021, ngày 28/5/2021 với Thanh tra huỵện, ông Thuận 
khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường về đất và tài sản trên đất, nâng giá bồi 
thường đối với 01 cây sấu 50 năm tuổi, hỗ trợ ổn định đời sống và chi phi di dời tài 
sản sang chỗ ở mới. I

II. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại
1. Kết quả xác minh

Thửa đất số 39, tờ bản đồ số 48 tại khu phố 3, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú 
Giáo, tỉnh Bình Dương của ông Châu Văn Thuận được UBND huyện Phú Giáo cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H03232 ngày 29/12/2006, có diện tích 
5.205m2 (200m2 đất ở và 5.005m2 đất trồng cây lâu năm khác).

Thửa đất số 123, tờ bản đồ số 47 tại khu phố 3, thị trấn Phước Vĩnh, huyện 
Phú Giáo, tỉnh Bình Dương của ông Châu Văn Thuận được ƯBND huyện Phú 
Giáo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H03233 ngày 29/12/2006, có diện 
tích 18.581m2 đất trồng lúa.

Thửa đất số 194, tờ bản đồ số 48 tại khu phố 3, thị trấn Phước Vĩnh, huyện 
Phú Giáo, tỉnh Bình Dương của ông Châu Văn Thuận được ƯBND huyện Phú 
Giáo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH03456 ngày 23/9/2014, có diện 
tích 18.069m2 đất trồng cây hàng năm khác.

Ngày 20/8/2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương tiến hành đo 
đạc, kiểm đếm hiện trạng khu đất giải tỏa của ông Thuận, cụ thể như sau:

- Thửa đất số 39 có diện tích đất thu hồi 2.885,2m2 (193m2 đất ở, 2.692,2m2 
đất CLN), có 03 căn nhà, công trình phụ và một số cây trồng

- Thửa đất số 194 có diện tích đất thu hồi 6.025,6m2 đất trồng cây lâu năm và 
một số cây trồng.

- Thửa đất số 123 có diện tích đất thu hồi 2.512,9m2 đất trồng lúa và một số 
cây trồng.

Ngàỵ 28/12/2020, UBND huyện Phú Giáo ban hành Quyết định số 2996/QĐ- 
UBND về việc thu hồi 2.885,2m2 (193 m2 đất ở đô thị, 2.692,2 m2 đất trồng cây lâu 
năm) thuộc một phần thửa đất số 39; thu hồi 2.512,9 m2 đất trồng lúa nước thuộc 
một phần thửa đất số 123 và thu hồi 6.025,6 m2 đất trồng cây lâu năm thuộc một 
phần thửa đất số 194, tờ bản đồ số 48 của ông Châu Văn Thuận để thực hiện dự án 
giải phóng mặt bằng đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng.
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Ngàỵ 27/01/2021 UBND huyện Phú Giáo ban hành Quyết định số 61/QĐ- 
UBND về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho ông Châu Văn Thuận, với 
tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 10.544.406.486 đồng.

Theo Biên bản làm việc ngày 26/02/2021, ngày 28/5/2021 giữa Thanh tra 
huyện và ông Châu Văn Thuận, Ông yêu cầu UBND huyện Phú Giáo:

- Nâng giá bồi thường về đất và tài sản trên đất, UBND huyện thu hồi 
11.423,7m2 đất và tài sản trên đất, nhưng chỉ bồi thường cho Ông với số tiền 
10.544.406.486 đồng là quá thấp, ảnh hưởng đến quyền lợi của Ông; giá đất thị 
trường hiện nay ở vị trí đất của Ồng khoảng 300 triệu đồng/mét ngang (vị trí 1) và 
UBND huyện đã thu hồi đất của Ông khoảng 70 mét ngang đường Bến Sạn.

- Nâng giá bồi thường 01 cây sấu 50 năm tuổi, đường kính 90 cm, thuộc thửa 
đất số 39.

- Hỗ trợ ổn định đời sống và chi phi di dời tài sản sang chỗ ở mới.

Ngày 16/3/2021 Thanh tra huyện phối họp cùng Trung tâm phát triển quỹ 
đất tỉnh Bình Dương, phòng Tài nguyên môi trường và UBND thị trấn Phước 
Vĩnh xác minh số lượng cây trồng trên từng thửa đất bị thu hồi của ông Thuận và 
làm việc với ông Thuận về chỗ ở mới của Ông sau khi bị giải tỏa.

Ngày 26/3/2021 Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án giải phóng 
mặt bằng công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên- Phú Giáo- Bàu Bàng tổ chức 
họp và thống nhất hỗ trợ di chuyển tài sản cho ông Châu Văn thuận với mức hỗ trợ ỆễỆ~ 
4.500.000 đong theo Cong văn số 4164/UBND-KTN ngày 06/9/2017 của UBND 
tỉnh Bình Dương về việc chính sách hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản của hộ gia 12 
đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất.

Ngày 08/6/2021 Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương ban hành 
Bảng áp giá điều chỉnh số 11A/BAG-DC cho ông Châu Văn Thuận, với số tiền là 
10.554.828.886 đồng. Việc chênh lệch tăng số tiền bồi thường, hỗ trợ 10.422.400 
đồng, là do sau khi xác minh, xác định số lượng cây trồng trên từng thửa đất bị thu 
hồi (03 thửa); Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương đã áp giá bổ sung 
tăng tỷ lệ bồi thường, hỗ trợ từ 20% lên 100% đối với một số loại cây trồng chính 
của thửa đất số 123, như: cây Xà Cừ, Tràm, Dừa, Măng Cụt, sầu Riêng và áp giá 
giảm tỷ lệ bồi thường, hỗ trợ từ 100% xuống 20% đối với cây Măng Cụt của thửa 
đất số 39.

2. Việc áp giá bồi thường, hỗ trợ đối với ông Châu Văn Thuận
Ngày 01/11/2020 Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương ban hành 

Bảng áp giá, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư số 11/BAG cho ông Châu Văn 
Thuận, với số tiền là 10.544.406.486 đồng, gồm:

- Bồi thường, hỗ trợ về đất: 9.297.222.600 đ

- Bồi thường, hỗ trợ công trình xây dựng: 408.412.416 đ

- Bồi thường công trình phụ, vật kiến trúc: 517.688.470 đ
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- Bồi thường cây trồng: 321.083.000 đ
Ngày 08/6/2021 Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương ban hành 

Bảng áp giá điều chỉnh số 11A/BAG-DC cho ông Châu Văn Thuận, với số tiền là 
10.554.828.886 đồng, gồm:

- Bồi thường, hỗ trợ về đất: 9.297.222.600 đ

- Bồi thường, hỗ trợ công trình xây dựng: 408.412.416 đ

- Bồi thường công trình phụ, vật kiến trúc: 517.688.470 đ

- Bồi thường cây trồng: 331.505.400 đ

III. Kết quả đối thoại
Ngày 21/10/2021, Lãnh đạo UBND huyện chủ trì cùng các ngành chức năng 

có liên quan tổ chức đối thoại với ông Châu Văn Thuận. Tại buổi đối thoại, lãnh 
đạo UBND huyện và các ngành đã giải thích việc ông Thuận yêu cầu nâng giá bồi 
thường về đất và tài sản trên đất, nâng giá bồi thường 01 cây sấu 50 năm tuổi và 
ổn định đời sống là không có cơ sở xem xét. Công nhận hỗ trợ chi phí di dời tài sản 
sang chỗ ở mới với số tiền 4.500.000 đồng.

IV. Kết luận
Việc ông Châu Văn Thuận yêu cầu UBND huyện xem xét nâng giá bồi 

thường về đất và tài sản trên đất là không có cơ sở xem xét. Vì căn cứ Quyết định 
số 38/2019/QĐ-UBND, Điều 7 Quyết định sổ 51/2014/QĐ-UBND và Quyết định 
số 2907/QD-UBND, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương đã áp giá bồi 
thường, hỗ trợ về giá đất và tài sản trên đất cho ông Thuận đúng theo quy định 
pháp luật ( đường Bến Sạn: đất ở, vị trí 1 là 2.903.000đ/m2, vị trí 2 là 
1.887.000đ/m2; đất CLN, vị trí 1 là 1.161.000 đ/m2, vị trí 2 là 755.000 đ/m2, vị trí 3 
là 464.000 đ/m2....).

- Việc ông Châu Văn Thuận yêu cầu nâng giá bồi thường 01 cây sấu 50 năm 
tuổi, đường kính 90 cm, thuộc thửa đất số 39 là không có cơ sở xem xét. Vì diện 
tích đất nông nghiệp của thửa đất số 39 bị thu hồi của ông Thuận là 2.692,2 m2 , 
ông Thuận đã sử dụng làm nhà 44,759 m2 ( 35,759 + 9), công trình phụ 84,13m2 ( 
mái che 34,56 m2, sân bê tông 49,57 m2); căn cứ điểm b, khoản 3 Điều 4 Quyết 
định số 38/2019/QĐ-ƯBND, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương đã áp 
giá đối với cây trồng chính là 145 cây Cao su, đơn giá 479.000đ/ cây (trên 10 năm 
đến 20 năm tuổi, tương đương diện tích đất thu hồi 2.612,6). Do đó khi tính toán 
áp giá đối với cây sấu 50 năm tuổi, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương 
đã áp dụng đơn giá 285.000đồng/ cây X 20% = 57.000 đồng là đúng theo quy định 
tại khoản 3, khoản 4 Điều 4 và mục số 11.12, phụ lục IV Quyết định số 
38/2019/QD-UBND.

Tuy nhiên qua kiểm tra, rà soát số lượng cây trồng chính trên từng thửa đất bị 
thu hồi và việc áp dụng tỷ lệ bồi thường, hỗ trợ đối với từng loại cây trồng; Trung 
tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương đã áp giá bổ sung cho ông Thuận với số 
tiền 10.422.400 đồng.
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- Việc ông Châu Văn Thuận yêu cầu hỗ trợ ổn định đời sống là không có cơ 
sở xem xét giải quyết. Vì căn cứ Điều 29 Quyết định số 5 1/2014/ỌĐ-ƯBND và nội 
dung Đơn xin xác nhận tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi của ông Thuận 
ngày 20/8/2020, gửi UBND thị trấn Phước Vĩnh xác nhận ngày 28/8/2020, thì tỷ lệ 
diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi của ông Thuận là 16,4% (11.423,7m2 /70.000m2).

- Việc ông Châu Văn Thuận yêu cầu hỗ trợ chi phí di dời tài sản sang chỗ ở 
mới là có cơ sở xem xét giải quyết. Vì căn cứ Công văn số 4164/ƯBND-KTN và 
Biên bản họp ngày 26/3/2021 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án 
giải phóng mặt bằng công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên- Phú Giáo- Bàu, ông 
Thuận được hỗ trợ chi ph íầ i chuyển tài sản với số tiền là 4.500.000 đồng.

Từ những nhận định và căn cứ trên,

Điều 1.
- Công nhận yêu cầu của ông Châu Văn Thuận về hỗ trợ chi phí di dời tài 

sản sang chỗ ở mới với số tiền 4.500.000 đồng.

- Bác yêu cầu của ông Châu Văn Thuận về nội dung nâng giá bồi thường về 
đất và tài sản trên đất, nâng giá bồi thường 01 cây sấu 50 năm tuổi và ổn định đời 
sống.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Thanh tra huyện tổ chức công bố thực hiện 
Quyết định này và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện.

Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu 
không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại, ông Châu Văn Thuận có quyền 
khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, hoặc khởi kiện vụ án hành chính 
tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện, 
Chủ tịch UBND thị trấn Phước Vĩnh, các ngành có liên quan và ông Châu Văn 
Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.- //-/•
Nơi n h ậ n .^ t  KT. CHỦ TỊCH

QUYẾT ĐỊNH:

- Như Điều 4;
- UBND tỉnh Bình Dương;
- CT, PCT ƯBND huyện;
- Ban Tiếp công dân huyện;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Thanh tra huyện;
- Phòng TNMT huyện;




