ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ GIÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: éì /QĐ-ƯBND

Phú Giáo, ngày m tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
v ề việc giải quyết khiếu nại của ông Thuọng Văn Dũng
(lần đầu)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Khiêu 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 chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiêu nại;
Căn cứ Quyết định số 5 1/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014' cua UBND tính
Bình Dương ban hành quy định vê chính sách, trình tự, thủ tục bôi thường, hô trợ
và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tinh Bình Dương;
Căn cứ Quyết định sổ 36/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tinh
Bình Dương ban hành quy định bảng giá các loại đât giai đoạn 2020 - 2024 trên
địa bàn tỉnh Bình Dương.
Căn cứ Quyết định sổ 38/2019/QĐ-ƯBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh
Bình Dương ban hành quy định về đơn giá bồi thường, hô trợ tài sản khi Nhà
nước thu hồi đất trên địa bàn tinh Bình Dương.
Căn cứ Quyết định sổ 2825/QĐ-UBND ngàv 23/9/2020 của UBND tính
Bình Dương về việc phê duyệt Đơn giá đát đê bôi thường thực hiện công trình
đền bù, giải tỏa khu đât phía sau Trụ sở huyện ủy và phía sau Trụ sở Khôi vận
huyện Phủ Giáo.
Căn cứ Quyết định số 763/QĐ-ƯBND ngày 16/11/2021 của ƯBND huyện
Phú Giảo về việc phê duyệt phieơng án bôi thường, hô trợ và tái định cư dự án
Công trình: Đen bù, giải tỏa khu đật sau Trụ sở Huvện ủy và phía sau Trụ sơ Khôi
vận huyện Phủ Giảo (Phương án đợt 2).
Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của ƯBND huyện về
việc ban hành Ouy chế làm việc của UBND huyện Phú Giáo khóa V, nhiệm kỳ
2021 - 2026;
Căn cứ Quyết định số 328/OĐ-UBND ngày 15/10/2021 của ƯBND huyện
Phú Giáo về việc phân công công tác của Chủ tịch. Phó Chủ tịch và Uy viên
UBND huyện Phủ Giáo khỏa V, nhiệm ìíỳ 2021-2026;
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Xét đơn khiếu nại ngày 08/12/2021 cua ông Thượng Vãn Dũng (Địa chỉ:
khu phổ 2, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tinh Bình Dương),
Theo báo cáo của Thanh tra huyện tại Văn bản sô 06/BC-TTr ngày
22/02/2022 về việc giải quyêt khiêu nại của ông Thượng Văn Dũng với nội dung
sau đây:
I. Nội dung khiếu nại
Theo đơn khiếu nại đề ngày 08/12/2021 của ông Thượng Văn Dũng, Biên
bản làm việc ngày 27/12/2021 giữa Thanh tra huyện và ông Thượng Văn Dùng;
ông khiếu nại và yêu cẩu: Đê nghị hô trợ 01 lô đât tái định cư cho ông vì ông
Dũng bị giải tỏa diện tích đât nhiêu nhưng không được bô trí tái định cư.
II. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại
1. Căn cứ pháp lý thực hiện thu hồi đất và bồi thường, hỗ trọ’ cho ông
Thượng Văn Dũng
Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tính Bình
Dương ban hành quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trọ' và tái
định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Quyết định sổ 36/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bình
Dương ban hành quy định bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn
tỉnh Bình Dương.
Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bình
Dương ban hành quy định vê đơn giá bôi thường, hô trợ tài sản khi Nhà nước thu
hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Quyết định số 2825/QĐ-ƯBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh Bình
Dương về việc phê duyệt Đơn giá đất đe bồi thường thực hiện công trình đền bù,
giải tỏa khu đất phía sau Trụ sở huyện ủy và phía sau Trụ sở Khôi vận huyện Phú
Giáo.
Quyết định số 763/QD-UBND ngày 16/11/2021 của UBND huyện Phú
Giáo về việc phê duyệt phương án bồi thường, hồ trợ và tái định cư dự án Công
trình: Đen bù, giải tỏa khu đất sau Trụ sở Huyện ủy và phía sau Trụ sở Khối vận
huyện Phú Giáo (Phương án đợt 2).
Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của ƯBND huyện Phú
Giáo về việc thu hồi đất do Thượng Văn Dũng, thường trú tại khu plìố 2, thị trấn
Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đang sử dụng với diện tích
867,4m2 (đất ở tại đô thị 200 m2, đất trồng cây lâu năm 667,4 m 2) thuộc thửa đất
số 175, tờ bản đồ số 8 tại khu phố 2, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh
Bình Dương.
Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND huyện Phú
Giáo về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho ông Thượng Văn Dùng khi thực
hiện dự án Công trình: Đen bù, giải tỏa khu đất sau Trụ sở Huyện ủy và phía sau
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Trụ sở Khối vận huyện Phú Giáo với tổng số tiền là 5.919.827.020 đồng; v ề tái
định cư: không có.
2. Việc áp giá bồi thường, hỗ trọ’ đối vói ông Thượng Văn Dũng
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Giáo ban hành Bảng áp giá, bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư số 22/BAG cho ông Thượng Văn Dũng, với sô tiên
là 5.919.827.020 đồng, gồm:
- Bồi thường, hỗ trợ về đất: 6.376.672.800 đồng, gồm:
+ Đất ODT, VT1 giáp đường Bà Huyện Thanh Quan: 200m2 X 10.620.000
đồng = 2.124.000.000 đồng
+ Đất CLN, VT1 giáp đường Bà Huyện Thanh Quan: 667,4m2 X 6.372.000
đồng = 4.252.672.800 đong
- Bồi thường, hồ trợ công trình xây dựng: 75.096.420 đồng
+ Nhà tạm A, mái tôn, nền gạch, vách tôn, cột sat, không trần: diện tích
41,745m2 X 1.230.000 đồng X 40% = 20.538.540 đồng
+ Nhà tạm A, mái tôn, nền BTXM, vách tôn, cột sắt, không trần: diện tích
55m2 X 1.230.000 đồng X 40% = 27.060.000 đồng
+ Nhà tạm A, mái tôn, nền BTXM, vách tôn, cột sắt, không trần: diện tích
55,89m2 X 1.230.000 đồng X 40% = 27.497.880 đồng
- Bồi thường công trình phụ, vật kiến trúc: 30.551.800 đồng
- Bồi thường cây trồng: 13.506.000 đồng.
X

- Khấu trừ nghĩa vụ tài chính: số tiền sử dụng đất phải nộp: diện tích 200nr
2.880.000 đồng/nr = 576 000.000 đồng.
3. Kết quả xác minh

Khu đất của ông Thượng Văn Dũng thuộc thửa đất số 175, tờ bản đồ số 8
tại khu phố 2, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương với diện
tích 867,4 m2 (đất ở tại đô thị 200 m2, đất trồng cây lâu năm 667,4 m 2), có nguồn
gốc đất là nhận tặng cho năm 2005 và nhà ở được xây dựng năm 2005 theo xác
nhận nguồn gốc sử dụng nhà, đất ngày 25/7/2019 của UBND thị trân Phước Vĩnh
và biên bản xác nhận nguồn gốc đất tặng cho đối với ông Thượng Văn Dũng ngày
03/03/2021 giữa UBND thị trấn Phước Vĩnh và ông Thượng Văn Dũng.
Ngày 10/9/2019 UBND huyện Phú Giáo ban hành Thông báo số 543/TBƯBND về việc thông báo thu hồi đất đê thực hiện công trình: Đen bù, giải tóa khu
đất sau Trụ sở Huyện ủy và phía sau Trụ sở Khối vận huyện Phú Giáo đối với ông
Thượng Văn Dũng.
Ngày 28/4/2020 Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Giáo tiến hành đo
đạc, kiểm kê toàn bộ thửa đất với diện tích 867,4m2 (200m2 đất ODT, 667,4m2
CLN, trên đó có căn nhà tạm A diện tích 152,635m2) thuộc phạm vi giải tỏa của
ông Thượng Văn Dũng.
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Ngày 16/11/2021 ƯBND huyện Phú Giáo ban hành Quyết định số 763/QĐƯBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình:
Đen bù, giải tỏa khu đất sau Trụ sở Huyện ủy và phía sau Trụ sở Khối vận huyện
Phú Giáo (đợt 2)
Ngày 18/11/2021 UBND huyện Phú Giáo ban hành Quyết định số 579/QĐƯBND vê việc thu hôi đât do ông Thượng Văn Dũne, thường trú tại khu phô 2,
thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đang sử dụng với diện
tích 867,4 m2đất (đất ở tại đô thị 200 m2, đất trồng cây lâu năm 667,4 m2 ) thuộc
một phần thửa đất số 175, tờ bản đồ số 8 tại khu phổ 2, thị trân Phước Vĩnh, huyện
Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
Ngày 06/12/2021 ƯBND huyện Phú Giáo ban hành Quyết định sổ 809/QĐUBND về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho ông Thượng Văn Dũng khi
thực hiện dự án công trình: Đền bù, giải tỏa khu đất phía sau Trụ sở Huyện ủy và
phía sau Trụ sở Khối vận huyện Phú Giáo với tổng số tiền là 5.919.827.020 đồng.
Ngày 08/12/2021 ông Thượng Văn Dũng có đơn khiếu nại yêu cầu hỗ trợ
01 lô đất tái định cư cho ông vì ông Dũng bị giải tỏa diện tích đất nhiều nhưng
không được bổ trí tái định cư.
Qua làm việc với ông Thượng Văn Dũng và hồ sơ ông Dũng cung cấp, ông
cho biết: ngôi nhà ông đang ở tại thửa đất số 94, tờ bản đồ sô 17, khu phố 2, thị
trấn Phước Vĩnh là nhà của bà Nguyễn Thị Danh (vợ ông Dũng). Ngoài căn nhà
tại thửa đất số 94, tờ bản đồ số 17 tại khu phố 2, thị trấn Phước Vĩnh ông không
còn căn nhà nào khác trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh.
Theo danh sách kết quả xác minh các hộ có nhà ở trên địa bàn thị trấn Phước
Vĩnh thuộc công trình giải tỏa phía sau trụ sở Huyện ủy và trụ sở Khối vận ngày
18/05/2020 của UBND thị trấn Phước Vĩnh thì ông Thượng Văn Dũng đã có nhà
ở tại thửa đất số 94, tờ bản đồ số 17 với diện tích 177 m2(ODT 50m2, LNK 62m2)
do nhận thừa kế.
III. Ket quả đối thoại
Ngày 03/03/2022, Lãnh đạo UBND huyện chủ trì cùng các ngành chức
năng có liên quan tố chức đối thoại với ông Thượng Văn Dũng. Tại buổi đôi thoại,
lãnh đạo ƯBND huyện và các ngành đã giải thích việc ông Thượng Văn Dũng
yêu cầu bố trí 01 lô đất tái định cư cho ông là không có cơ sở xem xét.
IV. Kết luận
- Việc ông Thượng Văn Dũng yêu cầu được bố trí 01 lô đất tái định cư cho
ông là không có cơ sở xem xét. Vì căn cứ khoản 1, Điêu 6, Nghị định số
47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và điểm a khoản l,Đ iều 11 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 đế ở mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác
trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng
đất ở hoặc nhà ở tái định cư; trường họp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ớ
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hoặc nhà ở tái định cư thì được Nhà nước bồi thường bằng tiền”. Do hiện nay hộ
ông Thượng Văn Dũng đã có nhà ở, đất ở tại thửa đất số 94, tò bản đồ số 17, khu
phố 2, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo nên không thuộc trường họp được
xem xét theo quy định tại khoản 1, Điều 11 Quyết định số 51/2014/QĐ-ƯBND
của UBND tỉnh Bình Dương.
Từ những nhận định và căn cứ trên,
QUYẼT ĐỊNH:
Điều 1. Bác nội dung khiếu nại của ông Thượng Văn Dũng khiếu nại yêu
cầu bố trí 01 lô đất tái định cư cho ông.
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
ông Thượng Văn Dũng không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại của
UBND huyện Phú Giáo, ông Thượng Văn Dũng có quyên 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 ƯBND thị trấn Phước Vĩnh, các ngành có liên quan, ông Thượng Văn
Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. CHỦ TỊCH
^ £ H á C H Ử TỊCH

Nơi n h ậ n y ^
- Như Điều 4;
- ƯBND tỉnh Bình Dương;
- CT, PCT ƯBND huyện,
- Ban Tiếp công dân huyện;
- Trung tàm Phát triển quỹ đất huyện;
- Lưu: VT, HSKN.
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