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QUYÉT ĐỊNH
v ề việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tiếp

(lần đầu)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định sổ 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy 
định về bồi thường, ho trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hôi đât;

Căn cứ Nghị định sổ 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy 
định chỉ tiết một sô điêu và biện pháp thi hành Luật Khiêu nại;

Căn cứ Quyết định s ố 5l/2014/QĐ-ƯBND ngày 18/12/2014 của UBND tính 
Bình Dương ban hành quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hô trợ 
và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định sổ 38/20Ỉ9/QĐ- UBND ngày 20/12/2019 của UBND tính 
Bình Dương ban hành quy định vê đơn giả bôi thường, hô trợ tài sản khi Nhà 
nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Càn cứ Quyết định sổ 2822/QD-UBND ngày 23/9/2020 của ƯBND tinh 
Bình Dương về việc phê duyệt Đơn giá đất bồi thường thực hiện công trình: Cải 
tạo, nâng cấp mở rộng Trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa, huyện Phủ Giáo;

Căn cứ Quyết định sổ 951/QĐ-ƯBND ngày 24/11/2020 của ƯBND huyện 
Phú Giáo vê việc phê duyệt phương án bôi thường, hô trợ và tái định cư dự án 
Công trình: Bồi thường giải phóng mặt băng cho dự án Cải tạo, nâng cấp, mơ 
rộng trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa (Phương án đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của ƯBND huyện về 
việc ban hành Quy chê làm việc của UBND huyện Phủ Giảo khóa V, nhiệm kỳ

Căn cứ Quyết định sổ 328/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của ƯBND huyện 
Phú Giáo về việc phân công công tác của Chu tịch, Phó Chu tịch và Uy viên 
ƯBND huyện Phú Giảo khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026;

Xét đơn khiếu nại ngày 09/12/2021 của bà Nguyễn Thị Tiếp (Địa chỉ: số 
157/10, tổ 6, ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương),

Theo báo cáo của Thanh tra huyện tại Văn bản số 05/BC-TTr ngày 
22/02/2022 và Văn bản số 07/BC-TTr ngày 04/3/2022 về việc giải quyết khiếu 
nại của bà Nguyễn Thị Tiếp với các nội dung sau đây:

2021 - 2026; ỉ
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I. Nội dung khiếu nại
Theo đon khiếu nại đề ngày 09/12/2021 của bà Nguyễn Thị Tiếp và Biên 

bản làm việc ngày 27/12/2021, ngày 13/01 /2022 giữa Thanh tra huyện với bà Tiếp 
và Biên bản đối thoại ngày 03/3/2022 giữa Lãnh đạo ƯBND huyện và bà Tiếp, bà 
khiêu nại và yêu câu:

1. Xem xét nâng đon giá bôi thường về đất, bà yêu cầu bồi thường về đất là 
300.000.000 đồng/mét ngang hoặc Nhà nước mua lại đất tương xứng với vị trí bà 
đang ở đê bà có chô ở ôn định sau khi giải tỏa làm Trường THCS Vĩnh Hòa.

2. Xem xét bố trí cho bà 02 lô đất tái định cư theo hình thức giao đất có thu 
tiên sử dụng đât.

II. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại

1. Căn cứ pháp lý thực hiện thu hồi đất và bồi thuòng, hỗ tro cho bà 
Nguyễn Thị Tiếp

Quyết định số 5 1/2014/QĐ-ƯBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Bình 
Dương ban hành quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Quyết định số 38/2019/QĐ-ƯBND ngày 20/12/2019 của ƯBND tinh Bình 
Dương về việc ban hành quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất 
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Quyết định số 4091/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Bình 
Dương về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Phú Giáo;

Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của ƯBND tỉnh Bình 
Dương về việc phê duyệt Đơn giá đất bồi thường thực hiện công trình: Cải tạo, 
nâng cấp mở rộng Trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo;

Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của UBND huyện Phú 
Giáo về việc phê duyệt phương án bồi thường, hồ trợ và tái định cư dự án Công 
trình: Bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng 
trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa (Phương án đợt 1),

Quyết định số 2859/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của UBND huyện Phú 
Giáo về việc thu hồi đất do bà Nguyễn Thị Tiếp, thường trú tại ấp Vĩnh Tiến, xã 
Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo đang sử dụng với diện tích 613,8m2 thuộc thửa đất số 
581, tờ bản đồ số 15 tại xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND huyện Phú 
Giáo về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Tiếp khi thực 
hiện công trình: Bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án cải tạo, nâng cấp, mở 
rộng Trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo với tổng số tiền 
1.871.542.520 đồng; v ề  hỗ trợ khác và tái định cư: không có.
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2. Việc áp giá bồi thường, hỗ trọ’ đối với bà Nguyễn Thị Tiếp
Bảng áp giá, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư số 10/BAG ngày 25/9/2020 

của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Giáo đã tính toán bồi thường, hồ trợ 
cho bà Nguyễn Thị Tiếp với số tiền: 1.871.542.520 đồng, gồm:

- Đất: 1.379.208.600 đồng, trong đó:

+ Đất CLN, KV2/VT1: 574m2x 2.247.000 đ x  100% = 1.289.778.000 đồng
+ Đất CLN, KV2/VT1: 39,8m2 X 2.247.000 đ X 100% -  89.430.600 đồng

- Nhà: 395.001.600 đồng, trong đó:

+ Nhà 1 tầng: diện tích 87,36m2x 3.450.000 đ X 100% = 301.392.000 đồng

+ Nhà 1 tầng: diện tích 23,52m2 X 3.080.000 đ X 100% = 72.441.600 đồng

+ Nhà tạm C: diện tích 43,2m2 X 490.000 đ X 100% = 21.168.000 đồng

- Công trình phụ, vật kiến trúc: 88.322.320 đồng

- Cây trồng: 9.010.000 đồng.

3. Kết quả xác minh
Khu đất của bà Nguyễn Thị Tiếp thuộc thửa đất số 581, tờ bản đồ số 15 tại ?H<

ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương được ƯBND huyện ,7®
Phú Giáo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH02494 ngày 12/8/2013 
với diện tích 574m2 đất CLN (diện tích thực tế 613,8m2) có nguồn gốc đất là Cha ^£6 
mẹ cho năm 2004 và nhà ở được xây dựng năm 2001.

Ngày 20/12/2019 ƯBND huyện Phú Giáo ban hành Thông báo số 775/TB- -71.4
ƯBND về việc thông báo thu hồi đất đế thực hiện công trình: Bồi thường giải 
phóng mặt bằng cho dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường Trung học cơ sớ 
Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đôi với bà Nguyên Thị Tiếp.

Ngày 16/3/2020 Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Giáo tiến hành đo 
đạc, kiểm kê toàn bộ thửa đất với diện tích 613,8m2 (613,8m2 đất CLN, trong đó 
có căn nhà diện tích 154,08m2) thuộc phạm vi giải tỏa của bà Nguyễn Thị Tiêp.

Ngày 24/11/2020 ƯBND huyện Phú Giáo ban hành Quyết định số 951/ỌĐ- 
UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Công 
trình: Bồi thường giải phóng mặt bàng cho dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng 
Trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa (Phương án đợt 1). Trong phương án thê hiện:
Phương án bồi thường đợt 1 có 07 hộ giải tỏa hêt diện tích thửa đất và không có 
hộ nào được xét duyệt bố trí tái định cư.

Ngày 24/11/2020 UBND huyện Phú Giáo ban hành Quyết định số 
2859/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Tiếp thường trú tại ấp 
Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo đang sử dụng với diện tích 613,8m2 
thuộc thứa đất số 581, tờ bản đồ số 15.

Ngày 04/12/2020 UBND huyện Phú Giáo ban hành Quyết định số 
1005/QĐ-UBND về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị
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Tiếp khi thực hiện công trình: Bồi thường giải phóng mặt bàng cho dự án cải tạo, 
nâng cấp, mở rộng Trường Trung học co sở Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo với tông 
số tiền 1.871.542.520 đồng.

Ngày 09/12/2021 bà Nguyễn Thị Tiếp có đom khiếu nại yêu cầu xem xét 
nâng đơn giá bồi thường về đất, bà yêu cầu bồi thường về đất là 300.000.000 
đồng/mét ngang hoặc Nhà nước mua lại đất tương xứng với vị trí bà đang ở đê bà 
có chổ ở ổn định sau khi giải tỏa làm Trường THCS Vĩnh Hòa.

Qua làm việc với bà Nguyễn Thị Tiếp và hồ sơ bà Tiếp cung cấp, xác nhận 
của UBND xã Vĩnh Hòa, hô sơ lưu trữ do Chi nhánh văn phòng đăng ký đât đai 
huyện Phú Giáo cung cấp cho thấy:

Khu đất của bà Nguyễn Thị Tiếp thuộc thửa đất số 581, tờ bản đồ số 15 tại 
ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương có nguồn gốc do 
cha bà là ông Nguyễn Văn Lèo khai phá.

Năm 1993 bà Tiếp lập gia đình nên được cha, mẹ tặng cho phần đất trên 
(đất chưa có Giấy CNQSDĐ); đến năm 2001 vợ chồng bà xây dựng nhà để ở trên 
phần đất được cha mẹ, cho.

Năm 2003 ông Nguyễn Văn Lèo được cấp giấy CNQSDĐ lần đầu. Trước 
khi được cấp giấy CNQSDĐ, ông Lèo có đề nghị cấp Giấy CNQSDĐ cho mồi 
đứa con của ông mỗi người một phần đất ở ông đã cho sử dụng nhưng không được 
chấp thuận; sau đó ông Lèo được cấp Giấy CNQSDĐ toàn bộ phần đất đã cho các 
con (trong đó có bà Tiếp).

Năm 2004 ông Lèo làm thủ tục tặng cho QSDĐ cho bà Tiếp và bà Tiếp 
được Cấp Giấy CNQSDĐ sổ 02786 QSDĐ/PG ngay 22/9/2004.

Năm 2011 vợ chồng bà Tiếp ly dị nên đến năm 2013 đã làm thủ tục tặng 
cho lại bà Tiếp và được cấp Giấy CNQSDĐ số BH 141094 ngày 12/8/2013.

Đồng thời, bà Tiếp cho biết đã bị giải tỏa hết toàn bộ nhà ở và đất đang sử 
dụng, ngoài căn nhà đang giải tỏa tại thửa đất sổ 581, tờ bản đồ sô 15; hiện tại gia 
đình bà gồm có 04 nhận khấu (bà Tiếp, con Trai, con Dâu, cháu Nội) không còn 
nhà ở, đất ở nào khác trên địa bàn xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. 
Nếu được giao đất ở trong khu tái định cư thì bà thông nhất nhận đất.

Theo Văn bản số 155/ƯBND-NC ngày 03/4/2020, Văn bản số 05/UBND- 
HC ngày 24/01/2022 của UBND xã Vĩnh Hòa, hiện bà Tiếp chỉ có căn nhà tại ấp 
Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, bà không còn nhà ở, 
đất ở nào khác trên địa bàn xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương và 
Văn bản số 95/CNVPĐKĐĐ ngày 12/01/2022 của Chi nhánh văn phòng đăng ký 
đất đai huyện Phú Giáo bà Nguyễn Thị Tiếp được ƯBND huyện Phú Giáo cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH02494 ngày 12/8/2013, số phát hành 
BH121094, thửa đất số 581, tờ bản đô sô 15, diện tích 574m2. Ngoài ra không còn 
thửa đất nào khác trên địa bàn huyện Phú Giáo.
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III. Kết quả đối thoại
Ngày 03/03/2022, Lãnh đạo UBND huyện chủ trì cùng các ngành chức 

năng có liên quan tổ chức đối thoại với bà Nguyễn Thị Tiếp. Tại buoi đối thoại, 
lãnh đạo UBND huyện và các ngành đã giải thích việc bà Tiếp yêu câu nâng giá 
bồi thuờng về đất và đề nghị bố trí 02 lô đất tái định cư theo hình thức giao đất có 
thu tiền sử dụng đất cho gia đình bà là không có cơ sở xem xét.

IV. Kết luận
1. Việc bà Nguyễn Thị Tiếp khiếu nại yêu cầu xem xét nâng giá bồi thường 

về đất là không có cơ sở xem xét, vì:
Căn cứ Điều 7 Quyết định số 51/2014/QD-UBND ngày' 18/12/2014 của 

UBND tỉnh Bình Dương quy định “Giá đất để tính bồi thường là giá đất cụ thể 
theo mục đích đang sử dụng của loại đất bị thu hồi, được ƯBND tỉnh quyết định 
đối với từng dự án. Căn cứ vào hồ sơ khu đất cần định giá, UBND cấp huyện phối 
hợp với các tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đât tô chức khảo sát, điêu 
tra, xây dựng phương án giá đất (kèm theo báo cáo thuyêt minh xây dựng phương 
án giá đất) báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thâm định trình Hội đồng thẩm 
định giá đất thông qua, sau đó trình UBND tỉnh xem xét quyết định”.

Như vậy giá đất để tính bồi thường về đất cho bà Tiếp là giá đất đã dược 
UBND tỉnh Bình Dương quyết định tại Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 
23/9/2020 về việc phê duyệt đơn giá đất bồi thường thực hiện công trình cải tạo, 
nâng cấp, mở rộng Trưởng Trung học cơ sở Vĩnh Hòa; Trung tâm phát triển quỹ 
đất huyện Phú Giáo đã áp giá bồi thường, hồ trợ cho bà Tiếp đúng theo quy định 
tại quyết định số 2822/QĐ-ƯBND (đơn giá đất nông nghiệp (CLN) thuộc khu vực 
2, vị trí 1 là 2.247.000 đồng/m2).

2. Hiện hộ bà Nguyễn Thị Tiếp đang sinh sống trên nhà đất bị giải tỏa do 
đó khi bị thu hồi đất thì phải di chuyên chô ở, vì vậy căn cứ Công văn số 
4164/UBND-KTN ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương quy 
định về chính sách hỗ trợ chi phí di chuyến tài sản của hộ gia đình, cá nhân khi 
Nhà nước thu hồi đất quy định “ áp dụng chính sách hỗ trợ chi phí di chuyển tài 
sản của hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất mà phải di 
chuyển chổ ở (hồ trợ chi phí di chuyển cho ở)” theo quy định bà Nguyễn Thị Tiếp 
đủ điều kiện để xem xét hỗ trợ theo quy định.

3. Việc bà Nguyễn Thị Tiếp yêu cầu bố trí 02 lô đất tái định cư theo hình 
thức giao đất có thu tiền sử dụng đất trong buổi đối thoại ngày 03/03/2022 là 
không có cơ sở xem xét. Vì, căn cứ điếm a khoản 1 Điều 1 1 Quyết định số 
51/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Bình Dương quy định 
“Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không 
đủ điều kiện để ở mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong 
đia bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở 
hoăc nhà ở tái định cư; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc 
nhà ở tái định cư thì được Nhà nước bồi thường bằng tiền”; khoản 2 Điều 1 1 
Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Bình Dương
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quy định “Trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng 
chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện đê tách thành từng hộ gia 
đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có 
chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi mà không còn đất ở, nhà ở nào 
khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đât ở thu hôi thì ngoài chính sách 
được hưởng theo quy định tại Khoản 1 Điêu này mỗi cặp vợ chồng đó được Nhà 
nước giao đất ở mới có thu tiền sử dụng đất, diện tích đất được giao bằng (=) mức 
diện tích nhỏ nhất theo quy hoạch chi tiết của khu tái định cư hoặc được Nhà nước 
bán nhà ở tái định cư; giá đất, giá bán nhà tái định cư thực hiện theo Khoản 3 Điều 
này”. Căn cứ các quy định trẽn, do khu đất bị giải tỏa của bà Tiếp là đất trồng cây 
lâu năm (CLN), không có đât ở nên không thuộc trường hợp được xem xét theo 
quy định tại khoản 2 Điều 11 Quyết định số 51/2014/ỌĐ-UBND của ƯBND tỉnh 
Bình Dương.

4. Qua xác minh, hiện hộ bà Tiếp gồm có 04 nhân khẩu gồm: bà Tiếp, con 
Trai, con Dâu và Cháu Nội đang sinh song tại căn nhà bị giải tỏa. Theo xác nhận 
của UBND xã Vĩnh Hòa và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Giáo 
bà Tiếp không còn nhà ở, đất ớ nào khác trên địa bàn xã Vĩnh Hòa, đồng thời theo 
nguồn gốc đất do bà Tiếp trình bày có xác nhận của UBND xã, hồ sơ lưu trữ do 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp (theo Báo cáo số 05/BC-TTr ngày 
22/02/2022 của Thanh tra huyện).

Căn cứ khoản 3, Điều 11 Quyết định số 51/2014/QD-UBND ngày 
18/12/2014 của ƯBND tỉnh Bình Dương quy định “Đối với hộ gia đình, cá nhân 
đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở thuộc trường hợp 
phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu 
không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi 
thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc được giao đât ỏ' có thu 
tiền sử dụng đất”. Theo quy định trên, nhận thấy bà Tiếp thuộc trường hợp được 
giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

Từ những nhận định và căn cứ trên,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bác nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tiếp yêu cầu nâng giá 

bồi thường về đất và đề nghị bố trí 02 lô đất tái định cư theo hình thức giao đất có 
thu tiền sử dụng đất.

9 r ỉ  " \  >

Giao Trung tâm phát triên quỹ đât huyện rà soát trình Hội động bôi thường 
hồ trợ tái định cư dự án, cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường Trung học cơ sở Vĩnh 
hòa xét bổ sung giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo Khoản 3 điều 11 Quyết 
định 51/2014/QĐ-UBND và hỗ trợ chi phí di chuyên tài sản cho bà Nguyên Thị 
Tiếp theo quy định.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Thanh tra huyện to chức công bố thực hiện 
Quyết định này và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện.
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Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quỵết định này, nếu 
bà Nguyễn Thị Tiếp không đồng ý với Quyết định giải quyêt khiêu nại của ƯBND 
huyện Phú Giáo, bà Nguyễn Thị Tiếp có quyền khiếu nại đến Chủ tịch ƯBND 
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 xã Vĩnh Hòa, các ngành có liên quan, bà Nguyễn Thị Tiêp chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH- Như Điều 4;

- UBND tỉnh Bình Dương;
- CT, PCT UBND huyện;
- Ban Tiếp công dân huyện;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện;
- Lưu: VT, HSKN.

Văn Quang Chinh

ì


