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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 (đã được sửa 

đổi, bổ sung năm 2019); 

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

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

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 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND  ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (đã được sửa đổi, bổ sung 

tại Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu); 

Căn cứ Quyết định số  38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 

năm (01/01/2020-31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Xét Đơn khiếu nại đề ngày 14/7/2022 của bà Trần Kim Ngân – thường trú 

tại Khu dân cư số 9, huyện Côn Đảo. 

Theo báo cáo của Thanh tra huyện Côn Đảo tại Báo cáo số 528/BC-TTr 

ngày 08/8/2022 về kết quả xác minh khiếu nại của bà Trần Kim Ngân – cư trú tại 

Khu dân cư số 9, khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất; với các nội 

dung sau đây: 

I. NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

Bà Trần Kim Ngân khiếu nại Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 

của UBND huyện Côn Đảo về việc thu hồi 500,1 m2 đất của bà Trần Kim Ngân – 

thường trú tại Khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo để thực hiện dự án Đầu tư mới 

Trung tâm Y tế Quân – Dân y huyện Côn Đảo; Quyết định số 975/QĐ-UBND 

ngày 29/6/2022 của UBND huyện Côn Đảo về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với bà Trần Kim Ngân – thường 
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trú tại Khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo để thực hiện dự án Đầu tư mới Trung tâm 

Y tế Quân - Dân y huyện Côn Đảo, cụ thể gồm các nội dung sau: 

- Diện tích đất thu hồi tại Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của 

UBND huyện Côn Đảo là không đúng với diện tích đã cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. 

- Việc tính giá bồi thường đối với đất ở xác định vị trí 5 là không đúng với vị 

trí đất khi chuyển mục đích sử dụng đất và đóng thuế xác định vị trí 2. 

- Khiếu nại yêu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc giao một lô đất ở mới vì gia 

đình chỉ có một mảnh đất duy nhất tại Côn Đảo. 

* Yêu cầu người khiếu nại:  

- Đề nghị thu hồi, bồi thường đúng theo diện tích đất trên giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. 

- Xác định lại vị trí đất bồi thường là vị trí 02 theo hồ sơ chuyển mục đích sử 

dụng đất. 

- Bồi thường bằng đất ở hoặc giao một lô đất ở mới. Do diện tích đất ở của 

gia đình bị thu hồi là 210 m2, trong khi dự kiến bồi thường lô đất tại Khu 9A là 

khoảng 95 m2, vì vậy, đề nghị UBND huyện xem xét, trường hợp nếu quy hoạch 

khu tái định cư 9A có lô đất diện tích lớn hơn 95 m2 thì ưu tiên giải quyết cho gia 

đình; đề nghị bố trí lô đất có vị trí thuận lợi hơn để bảo đảm quyền lợi cho gia 

đình; đề nghị xác định giá bồi thường theo giá tại thời điểm thu hồi đất là ngày 

29/06/2022. 

II. KẾT QUẢ XÁC MINH NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

1. Về hồ sơ thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất của bà Trần 

Kim Ngân 

- Ngày 24/01/2022, UBND huyện Côn Đảo ban hành Thông báo số 42/TB-

UBND thông báo thu hồi 500,1 m2 đất của bà Trần Kim Ngân, thuộc thửa đất số 

119 (252) – tờ bản đồ số 06 (13) tại Khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo, để thực hiện 

dự án: Đầu tư mới Trung tâm Y tế Quân – Dân y huyện Côn Đảo. 

- Ngày 17/02/2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện lập Biên bản số 

11/BBKK về việc kiểm đếm thống kê nhà ở và các tài sản bị ảnh hưởng khi thu hồi 

đất của bà Trần Kim Ngân để thực hiện dự án: Đầu tư mới Trung tâm Y tế Quân – 

Dân y huyện Côn Đảo. 

- Ngày 19/5/2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện ban hành Thông báo 

số 45/TB-PTQĐ về niêm yết công khai và lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây 

dựng công trình: Trung tâm Y tế Quân – Dân y huyện Côn Đảo. 

- Ngày 29/6/2022, UBND huyện Côn Đảo ban hành Quyết định số 959/QĐ-

UBND về việc thu hồi 500,1 m2 đất của bà Trần Kim Ngân – thường trú tại Khu 

dân cư số 3, huyện Côn Đảo, để thực hiện dự án Đầu tư mới Trung tâm Y tế Quân 

– Dân y huyện Côn Đảo. 
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- Ngày 29/6/2022, UBND huyện Côn Đảo ban hành Quyết định số 965/QĐ-

UBND về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư mới Trung 

tâm Y tế Quân – Dân y huyện Côn Đảo. 

- Cùng ngày 29/6/2022, UBND huyện Côn Đảo ban hành Quyết định số 

975/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất đối với bà Trần Kim Ngân – thường trú tại Khu dân cư số 3, 

huyện Côn Đảo, để thực hiện dự án Đầu tư mới Trung tâm Y tế Quân – Dân y 

huyện Côn Đảo. 

2. Nội dung khiếu nại yêu cầu thu hồi, bồi thường đúng theo diện tích 

đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Theo nội dung Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND 

huyện Côn Đảo, bà Trần Kim Ngân bị thu hồi 500,1 m2 đất (trong đó có 210 m2 

đất ở và 290,1 m2 đất trồng cây lâu năm). Tuy nhiên, căn cứ theo Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cấp ngày 29/02/2016 của UBND huyện Côn Đảo cho bà Trần 

Kim Ngân, thửa 252 – tờ bản đồ số 13 có tổng diện tích là 500,8 m2 (gồm 210 m2 

đất ở và 290,8 m2 đất trồng cây lâu năm). 

Theo ý kiến của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện tại công văn số 

318/CV-CNVPĐK ngày 02/8/2022, theo đó xác nhận: “Trích lục mảnh trích đo 

chỉnh lý bản đồ địa chính các thửa đất bị thu hồi được Trung tâm kỹ thuật Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh thực hiện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện 

Côn Đảo kiểm tra xác nhận Trích lục mảnh trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính trên 

cơ sở Bản đồ địa chính huyện Côn Đảo được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 30/12/2015. Do vậy diện tích tại 

Trích lục mảnh trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất bị thu hồi của bà Trần 

Kim Ngân là thửa 119 (252 cũ), tờ bản đồ số 7 (13 cũ), diện tích 500,1m2, giảm 

0.7m2 so với giấy chứng nhận đã cấp”. 

Như vậy, diện tích đất thu hồi tại Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 

29/6/2022 của UBND huyện Côn Đảo là chưa đúng khớp với diện tích đất đã cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Kim Ngân. Do đó, ý kiến của bà 

Ngân khiếu nại yêu cầu điều chỉnh diện tích đất thu hồi và bồi thường theo đúng 

diện tích đã cấp giấy chứng nhận là có cơ sở. 

3. Nội dung khiếu nại xác định lại vị trí đất bồi thường 

3.1. Đối với việc xác định vị trí đất khi chuyển mục đích sử dụng sang đất 

ở vào năm 2016 

Theo ý kiến của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện tại công văn số 

318/CV-CNVPĐK ngày 02/8/2022, theo đó xác định: Ngày 13/1/2016, bà Trần 

Kim Ngân nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, theo đó xin chuyển 210 m2 đất 

nông nghiệp thuộc thửa đất số 252 tờ bản đồ số 13 sang đất ở nông thôn; được 

UBND huyện Côn Đảo đồng ý cho chuyển mục đích sang đất ở tại Quyết định số 

10/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 
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Việc xác định vị trí khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở của bà Trần 

Kim Ngân là căn cứ quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 2 Quy định bảng giá các 

loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015-31/11/2019) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu được ban hành kèm theo Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 

của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 

26/2016/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 và Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 

20/12/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), cụ thể quy định: “Vị trí đất được 

xác định theo bản đồ địa chính, sơ đồ vị trí đã được lập và đang sử dụng ở địa 

phương, có 4 vị trí như sau: 

- Vị trí 1: 50m đầu tính từ lộ giới hợp pháp của đường giao thông chính, ven 

đầu mối giao thông, trường hợp chưa có lộ giới thì được tính từ ranh giới mặt tiền 

hợp pháp trở vào; 

- Vị trí 2: sau mét thứ 50 của vị trí 1 đến mét thứ 100; 

- Vị trí 3: sau mét thứ 100 của vị trí 2 đến mét thứ 150; 

- Vị trí 4: sau mét thứ 150 của vị trí 3 đến mét thứ 200” 

Trên cơ sở đó, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (nay là Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai huyện) xác định diện tích 210 m2 chuyển đất ở thuộc 

thửa đất số 252 tờ bản đồ số 13 là vị trí 2.  

Tuy nhiên, đến 01/01/2020, Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 

19/12/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định bảng giá các 

loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015-31/11/2019) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu đã hết hiệu lực thi hành. Việc xác định vị trí thửa đất được thực hiện theo quy 

định mới tại Quyết định số  38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 

năm (01/01/2020-31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (có sự thay đổi quy 

định về cách xác định vị trí đất). 

3.2. Đối với việc xác định vị trí đất khi thu hồi đất thực hiện dự án Đầu tư 

mới Trung tâm Y tế Quân – Dân y huyện Côn Đảo 

Theo ý kiến của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện tại công văn số 

318/CV-CNVPĐK ngày 02/8/2022, theo đó xác định: Căn cứ điểm b, khoản 1, 

Điều 4 Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020-31/12/2024) 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được ban hành kèm theo Quyết định số  

38/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng  12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu, cụ thể quy định: “Trong trường hợp thửa đất không có lối ra hợp 

pháp đến đường chính thì vị trí đất được xác định là vị trí 5 của đường chính gần 

nhất (có khoảng cách ngắn nhất tính từ tâm thửa đất đến đường đó), nhưng có 

mức giá không cao hơn mức giá vị trí 5 thấp nhất tính theo các thửa đất có lối ra 

hợp pháp liền kề trực tiếp với thửa đất này”. 

Vì thửa đất số 252 - tờ bản đồ số 13, diện tích 500,1 m2 của bà Trần Kim 

Ngân là thửa đất không có cạnh tiếp giáp với lối đi hợp pháp thuộc nhà nước quản 

lý (không có cạnh tiếp giáp với đường chính hoặc hẻm, ngõ xóm), do đó, thửa đất 
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được xác định thuộc vị trí 5 là đúng theo quy định tại Quyết định số 38/2019/QĐ-

UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Ngày 29/6/2022, UBND huyện Côn Đảo ban hành Quyết định số 975/QĐ-

UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất đối với bà Trần Kim Ngân – thường trú tại Khu dân cư số 3, huyện Côn 

Đảo, để thực hiện dự án Đầu tư mới Trung tâm Y tế Quân – Dân y huyện Côn 

Đảo; theo đó xác định diện tích 500,1 m2 đất bị thu hồi (gồm 210 m2 đất ở và 290,1 

m2 đất trồng cây lâu năm) là thuộc vị trí 5, trên cơ sở việc xác định vị trí đất của 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện. 

Nhằm hỗ trợ giải quyết khó khăn đối với các trường hợp đã thực hiện 

chuyển mục đích sử dụng đất mà bị thu hồi, ngày 29/7/2022, UBND huyện Côn 

Đảo đã có công văn số 2342/UBND-PTQĐ, gửi UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 

theo đó đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hỗ trợ thêm phần chênh lệch vị trí 

đất khi thu hồi so với vị trí đất đã chuyển mục đích sử dụng đất (đề nghị tính mức 

giá bồi thường theo vị trí đất đã chuyển mục đích sử dụng đất). Trường hợp UBND 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đồng ý hỗ trợ, UBND huyện Côn Đảo sẽ tính phần chênh 

lệch bổ sung cho người có đất bị thu hồi theo quy định. 

4. Nội dung khiếu nại bồi thường bằng đất ở hoặc giao một lô đất ở mới 

4.1. Đối với nội dung khiếu nại bồi thường bằng việc giao đất ở 

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 79 Luật Đất đai năm 2013 quy định việc Bồi 

thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất 

ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử 

dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 

của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau: Trường hợp 

không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất 

thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu 

cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền”. 

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, 

theo đó 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 theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

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”. 

Căn cứ khoản 2, Điều 5 Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết 

định số 52/2014/QĐ-UBND  ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

(đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 

của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); theo đó quy định: “2. Hộ gia đình, cá nhân 

đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn 

liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
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hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai 

khi nhà nước thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi 

không đủ điều kiện để ở (dưới 40 m2) 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 theo nguyên tắc tổng diện tích đất 

ở hoặc nhà ở tái định cư được bồi thường không lớn hơn diện tích đất ở thu hồi”. 

Theo nội dung Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND 

huyện Côn Đảo, bà Trần Kim Ngân bị thu hồi 500,1 m2 đất, trong đó có 210 m2 đất 

ở nông thôn và 290,1 m2 đất trồng cây lâu năm; trên diện tích đất ở bị thu hồi 

không có nhà ở. 

Theo ý kiến của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện tại công văn số 

318/CV-CNVPĐK ngày 02/8/2022, theo đó xác nhận: “Qua kiểm tra hồ sơ địa 

chính lưu trữ tại đơn vị thì bà Trần Kim Ngân không còn thửa đất ở, nhà ở nào 

khác trên địa bàn huyện sau khi thu hồi đất”. 

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, bà Trần Kim Ngân đủ điều kiện 

được bồi thường bằng đất đối với diện tích 210 m2 đất ở bị thu hồi, theo nguyên tắc 

tổng diện tích đất ở được bồi thường không lớn hơn diện tích đất ở thu hồi. 

Ngày 11/8/2022, UBND huyện Côn Đảo đã ban hành Quyết định số 

1172/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với bà Trần Kim Ngân – thường trú tại Khu 

dân cư số 3, huyện Côn Đảo, để thực hiện dự án Đầu tư mới Trung tâm Y tế Quân 

– Dân y huyện Côn Đảo; theo đó đã điều chỉnh, bổ sung việc bồi thường cho bà 

Trần Kim Ngân một lô đất ở tại Khu tái định cư thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu 

tái định cư trung tâm huyện Côn Đảo. 

4.2. Đối với nội dung kiến nghị giải quyết về diện tích đất, vị trí đất và giá 

đất tính bồi thường tại khu tái định cư 9A 

Qua nội dung làm việc ngày 08/8/2022, bà Trần Kim Ngân có nêu ý kiến: 

“Do diện tích đất ở của gia đình (bà Ngân) bị thu hồi là 210 m2, trong khi dự kiến 

bồi thường lô đất tại Khu 9A là khoảng 95 m2, vì vậy, đề nghị UBND huyện xem 

xét, trường hợp nếu quy hoạch khu tái định cư 9A có lô đất diện tích lớn hơn 95 m2 

thì ưu tiên giải quyết cho gia đình; đề nghị bố trí lô đất có vị trí thuận lợi hơn để 

bảo đảm quyền lợi cho gia đình; đề nghị xác định giá bồi thường theo giá tại thời 

điểm thu hồi đất là ngày 29/06/2022”. 

Đối với các ý kiến nêu trên, UBND huyện Côn Đảo giao Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện tham mưu UBND huyện Côn Đảo giải quyết cụ thể khi thực 

hiện phương án bồi thường bằng đất cho gia đình bà Trần Kim Ngân. 

III. KẾT QUẢ ĐỐI THOẠI 

Ngày 10/8/2022, UBND huyện Côn Đảo đã tổ chức đối thoại với bà Trần 

Kim Ngân về nội dung khiếu nại. Qua đối thoại, bà Trần Kim Ngân thống nhất với 

báo cáo kết quả xác minh của nội dung khiếu nại của Thanh tra huyện cũng như 

kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo tại buổi đối thoại. 

IV. KẾT LUẬN 
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Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 79 Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ khoản 2, Điều 5 Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết 

định số 52/2014/QĐ-UBND  ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

(đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 

của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); 

Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 4 Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 

năm (01/01/2020-31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được ban hành 

kèm theo Quyết định số  38/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng  12 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ kết quả xác minh trên, UBND huyện Côn Đảo kết luận nội dung 

khiếu nại của bà Trần Kim Ngân là đúng một phần, cụ thể: 

* Các nội dung khiếu nại đúng:  

[1] Nội dung khiếu nại yêu cầu thu hồi, bồi thường đúng theo diện tích đất 

trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp là đúng. Lý do: Quyết định số 

959/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND huyện Côn Đảo thu hồi 500,1 m2 đất 

của bà Trần Kim Ngân là chưa đúng khớp với diện tích đất đã cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho bà Trần Kim Ngân là 500,8 m2. 

[2] Nội dung khiếu nại yêu cầu bồi thường bằng đất ở là đúng. Lý do: Bà 

Trần Kim Ngân bị thu hồi 210 m2 đất ở, không còn thửa đất ở, nhà ở nào khác trên 

địa bàn huyện sau khi thu hồi đất, do đó, đủ điều kiện bồi thường bằng đất ở theo 

quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 79 Luật Đất đai năm 2013; điểm a, khoản 1, 

Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; khoản 2, Điều 5 Quy định 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND  ngày 31/10/2014 

của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 

25/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). 

Ngày 11/8/2022, UBND huyện Côn Đảo đã ban hành Quyết định số 

1172/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với bà Trần Kim Ngân – thường trú tại Khu 

dân cư số 3, huyện Côn Đảo, để thực hiện dự án Đầu tư mới Trung tâm Y tế Quân 

– Dân y huyện Côn Đảo; theo đó đã điều chỉnh, bổ sung việc bồi thường cho bà 

Trần Kim Ngân một lô đất ở tại Khu tái định cư thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu 

tái định cư trung tâm huyện Côn Đảo. 

* Nội dung khiếu nại sai: Nội dung khiếu nại yêu cầu xác định lại vị trí đất 

khi thu hồi, bồi thường là sai. Lý do: Thửa đất số 252 - tờ bản đồ số 13, diện tích 

500,8 m2 của bà Trần Kim Ngân không có cạnh tiếp giáp với lối đi hợp pháp thuộc 

nhà nước quản lý (không có cạnh tiếp giáp với đường chính hoặc hẻm, ngõ xóm), 

do đó, thửa đất được xác định thuộc vị trí 5 là đúng theo quy định tại điểm b, 
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khoản 1, Điều 4 Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020-

31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được ban hành kèm theo Quyết định 

số  38/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng  12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu. 

Tuy nhiên, nhằm hỗ trợ giải quyết khó khăn đối với người có đất bị thu hồi, 

ngày 29/7/2022, UBND huyện Côn Đảo đã có công văn số 2342/UBND-PTQĐ, 

gửi UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, theo đó đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu hỗ trợ thêm phần chênh lệch vị trí đất khi thu hồi so với vị trí đất đã chuyển 

mục đích sử dụng đất (đề nghị tính mức giá bồi thường theo vị trí đất đã chuyển 

mục đích sử dụng đất). Trường hợp UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đồng ý hỗ trợ, 

UBND huyện Côn Đảo sẽ tính phần chênh lệch bổ sung cho người có đất bị thu 

hồi theo quy định. 

Từ những nhận định và căn cứ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Sửa đổi một phần Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của 

UBND huyện Côn Đảo về việc thu hồi 500,1 m2 đất của bà Trần Kim Ngân – 

thường trú tại Khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo, để thực hiện dự án Đầu tư mới 

Trung tâm Y tế Quân – Dân y huyện Côn Đảo; Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 

29/6/2022 của UBND huyện Côn Đảo về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với bà Trần Kim Ngân – thường trú tại 

Khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo, để thực hiện dự án Đầu tư mới Trung tâm Y tế 

Quân – Dân y huyện Côn Đảo (cụ thể về diện tích đất thu hồi và bồi thường theo 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp). 

Điều 2. Giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan nội dung khiếu nại, cụ thể: 

1. Đối với nội dung bồi thường bằng đất ở: Đã được UBND huyện Côn Đảo 

giải quyết tại Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 về việc điều chỉnh, 

bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với 

bà Trần Kim Ngân – thường trú tại Khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo, để thực hiện 

dự án Đầu tư mới Trung tâm Y tế Quân – Dân y huyện Côn Đảo. 

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài 

nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện Côn Đảo giải quyết các nội dung 

kiến nghị của bà Trần Kim Ngân khi giải quyết bồi thường đất ở tại Khu tái định 

cư 9A cho bà Trần Kim Ngân (cụ thể: trường hợp nếu quy hoạch khu tái định cư 

9A có lô đất diện tích lớn hơn 95 m2 thì ưu tiên giải quyết cho gia đình bà Ngân; 

ưu tiên bố trí lô đất có vị trí thuận lợi hơn; xác định giá đất bồi thường tại khu 9A 

theo giá tại thời điểm thu hồi đất là ngày 29/6/2022”. 

2. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện tham mưu 

UBND huyện Côn Đảo: 
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- Quyết định điều chỉnh diện tích đất thu hồi của bà Trần Kim Ngân theo 

đúng diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ cho bà Trần Kim Ngân theo quy 

định (điều chỉnh bồi thường theo diện tích đất thu hồi trên giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất). 

3. Không giải quyết yêu cầu của bà Trần Kim Ngân về đề nghị xác định lại 

vị trí đất thu hồi, bồi thường là vị trí 02. 

Tuy nhiên, trường hợp UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản đồng ý hỗ 

trợ phần chênh lệch vị trí đất khi thu hồi so với vị trí đất đã chuyển mục đích sử 

dụng đất, UBND huyện Côn Đảo sẽ tính phần chênh lệch bổ sung cho người có đất 

bị thu hồi theo quy định. 

Điều 3. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày nhận được quyết định 

này, nếu không đồng ý với nội dung giải quyết khiếu nại, bà Trần Kim Ngân có 

quyền khiếu nại lần hai đến Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bà Trần Kim 

Ngân có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân theo quy định của 

pháp luật về tố tụng hành chính. 

Điều 4. Chánh Văn phòng huyện, Chánh Thanh tra huyện, Trưởng phòng 

Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Giám 

đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan và bà Trần Kim Ngân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

     
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- TTr. Huyện uỷ (b/c); 

- TTr. Hội đồng nhân dân huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; 

- Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện; 

- Hội Nông dân huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin (đăng công khai 

trên Cổng thông tin điện tử huyện); 

- Ban Tiếp công dân tỉnh (đ/b); 

- Trưởng Khu dân cư số 3, 9 (niêm yết công khai 

tại Nhà văn hóa Khu dân cư); 

- Niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả huyện; 

- Lưu: VT, TTr. 

CHỦ TỊCH 
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S:  3  /TB-UBND Con Dáo, ngày 10 tháng 8 nàm 2022 

THÔNG BAO 
Kt qua ti cuc hçp di thoi cong dan 

bà Trn Kim Ngân - Khu dan cu s6 9, huyn Con Dão, 
tinh Ba R!a  — Vüng Tàu 

Vào lüc 14 giô 00 phiit, ngày 10/8/2022 ti Phông h9p Uy ban nhân dan 
huyn Con Dão (UBND huyn), ông HuS'nh Trung San - Phó Chü tjch LJBND 
huyn dâ chü trI cuc hçp dôi thoui giãi quyêt khiêu ni cüa bà Trân Kim Ngân - 
Khu dan cu so 9, huyn Con Dâo, khieu ni ye vic bôi thu'ing, h trg khi Nhà 
nuc thu hôi dat dê thirc hin dir an Dâu tu mâi Trung tam tê Quân - Dan y 
huyn Con Dão. Tham dir cuc hpp có di din Lânh dio các co quan, dan vj lien 
quan, Trung (ho.c Phó) Khu dan cu (Theo Giáy inô'i so 336/GM-UBND ngày 

09/8/2022 cza UBND huvçn) và bà Trân Kim Ngân - Khu dan cii so 9, huyn Con 

Dão. 

Sau khi nghe bà Bii Thj Phuang Dung - Tnung Ban Tip Cong dan huyn 
tuyên bô ! do, thông qua ni dung buôi dôi thoti; phát biêu cüa ông HuS'nh  Trung 
San - Phó Chü tjch UBND huyn - Chü trI cuc hçp; ông Bài Htru The - Chánh 
Thanh tra huyn thông qua Báo cáo so 528/BC-TTr ngày 08/8/2022 cUa Thanh tra 
huyn ye kêt qua xácminh ni dung khiêu ni càa bà Trân Kim Ngãn — cu trü tti 
Khu dan cii so 9, khiêu ni ye vic bôi thithng, ho tr khi thu hôi dat; kiên trInh 
bay cüa bà Trân Kim Ngân Va các ' kiên tháo luân, dê xuât, kiên nghj cüa các co 
quan, dan vj lien quan tham dir buôi di thoi. Nhäm giài quyêt khiêu ni cüa gia 
dInh bà Trân Kim Ngân, hap tinh, hap 1, khách quan, theo dung quy djnh cüa 
pháp lut, ông HuS"nh  Trung Scm - Phó Chü tjch UBND huyn kêt 1un nhu' sau: 

1. Ni dung khiu ni cüa bà Trn Kim Ngân có phtn dung và có ph.n sai. 
Cithê: 

A. 1.1. Cac phan ni dung khieu ni dung 

1.1.1. Ni dung khiu nai  yêu cAu thu Mi, Mi thtthng dung theo din tIch 
dat trên giây chirng nhn quyên sir dung dat dã cap là dung. 

L do: Quyêt djnh so 959/QD-UBND ngày 29/6/2022 cüa UBND huyn 
Con Dão thu hôi 500,1 m2  dat cüa bà Trân Kim Ngân là chua dung khóp vói din 
tIch dat dä cap giây chirng nhn quyên sr ding dat cho bà Trân Kim Ngân là 500,8 
m2. 

1.1.2. Ni dung khiu nti yêu cu Mj thuô'ng bang dt i là di.ing. 

L do: Ba Trtn Kim Ngân bj thu Mi 210 rn2  d.t , không con thi:ra d.t 0, 

nhà a nào khác trên dja bàn huyn sau khi thu hôi dat, do do, dü diêu kin bôi 
thu&ng bang dat a theo quy djnh ti diem a, khoán 1, Diêu 79 Lut Dat dai nãm 
2013; diem a, khoán 1, Dieu 6 Nghj djnh 47/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa 
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ChInh phü quy djnh v bi thung, h trçr, tái djnh cu khi nhà nuâc thu hi dat; 
khoan 2, Diêu 5 Quy djnhbôi thung, ho try, tái djnh cu khi Nhà nixâc thu hôi dat 
tren da ban trnh Ba Ra — Vung Tau ban hanh kern theo Quyet dnh so 
5212014/QD-IJBND ngày 31/10/2014 cüa UBND tinh Ba Rja — VUng Thu ('dà 
dw'c sia dói, ho sung ti Quyêt d/nh sO 25/2016/QD-UBND ngày 16/8/2016 cüa 
UBND tinh Ba Rja — Vüng Tàu,). 

1.2. Phn ni dung khiu ni sai: Ni dung khiu ni yêu cu xác djnh 1i 
vj trI dat khi thu hôi, bôi thu&ng là saL 

L do: Thüa dt s 252 - t1 bàn d s 13, din tIch 500,8 m2  cüa bà Trn 
Kim Ngân không có cnh tiêp giáp vài lôi di hçip pháp thuc nhà nuóc quãn l 
(khong có canh  tiêp giáp v91 du?ng chInh hoc hem, ngO xóm), do do, thira dat 
duçic xác djnh thuc vj tr15 là dung theo quy djnh ti diem b, khoàn 1, Diêu 4 Quy 
djnh Bang giá các loai  dat djnh kS'  05 näm (01/01/2020-31/12/2024) trên dja bàn 
tinh Ba Rja — Ving Tàu ducic ban hành kern theo Quyêt djnh so 38/2019/QD-UBND 
ngày 20 tháng 12 nm 2019 cüa Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - VUng Tàu. 

Tuy nhiên, thm h trçl giâi quyt khó khãn di vâi ngui có d.t bj thu hi, 
ngày 29/7/2022, UBND huyn Con Dáo dâ có cong van so 2342/UBND-PTQD, 
gri UBND tinh Ba Rja — VUng Tàu, theo dO dé nghj UBND tinh Ba Rja — VUng 
Tàu ho trç them phân chênh 1ch vj trI dat khi thu hôi so vâi vj tn dat dä chuyên 
mvc dIch sir dung dat (dê nghj tInh mrc giá bôi thtrng theo vi trI dat dä chuyên 
miic dich sü dung dat). Trumg hqp UBND tinh Ba Rja — VUng Tàu dông h trçi, 
UBND huyn Con Dão se tinh phân chênh lch bô sung cho ngu?ii có dat bj thu 
hôi theo quy djnh. 

2. Giao Thanh tra huyn can cir kt qua xác minh ti Báo cáo s 528/BC-
TTr ngày 08/8/2022 cüa Thanh tra huyn và kêt qua to chirc dôi thoti ngày 
10/8/2022, tham mixu UBND huyn Con Dâo ban hành quyêt djnh giài quyêt khiêu 
ni lan dâu theo hixó'ng: 

- Sira di mt ph.n Quyêt djnh s6 959/QD-UBND ngày 29/6/2022 cüa 
UBND huyn Con Dào ye vic thu hôi 500,1 m2  dat cUa bà Trân Kim Ngân — 
thung trü ti Khu dan cu so 3, huyn Con Dáo, dê thirc hin dir an Dâu tu mi 
Trung tam Y tê Quân — Dan y huyn Con Dáo (ye din tIch dat thu hôi). 

- Süa dM mt phn Quyt djnh s6 975/QD-UBND ngày 29/6/2022 cUa 
UBND huyn Con Dâo ye vic phê duyt kinh phi bOi thung, h trçi, tái djnh cu 
khi Nhà ntrâc thu hôi dat dOi vth bà Trân Kim Ngân — thung trü ti Khu dan cu so 
3, huyn Con Dão, dê thirc hin d an Dâu tu mâi Trung tarn Y tê Quân — Dan y 
huyn Con Dâo (ye vic bOi thu&ng bang dat a). 

3. Di vói ni dung d nghj xác dlnh  1i  v  tn dt thu hi, bui thu'è'ng là 
v trI 02 cüa bà Trn Kim Ngãn 

UBND huyn Con Dâo dA có cong van s 2342/UBND-PTQD, gl'ri UBND 
tinh Ba Rja — Vüng Tàu, theo do dê nghj UBND tinh Ba Rja — VUng Tàu h trçi 
them phân chênh 1ch vj tn dat khi thu hôi so vài vi trI dat dà chuyén miic dich s1r 
dung dat (dé nghj tinh mtrc giá bôi thung theo vj trI dat dä chuyên miic dIch s 
diing dat). Truäng hçip UBND tinh Ba Rja — Vüng Tàu dông h trq, UBND 
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huyn Con Dào sê tInh phân chênh 1ch bô sung cho nguôi có dat bi thu hM theo 
quy dinh. 

4. Giao Phông Tài nguyen và Môi trung: Chü trI, ph hqp vth Chi nhánh 
VAn phông DAng k dat dai huyn, Trung tam Phát triên qu dat huyn tham mru 
UBND huyn Con Dào quyêt djnh diêu chinh din tIch dat thu hôi cüa bà Trãn 
Kim Ngân theo dting din tIch trén giây chrng nhn quyên si:r ding dat. 

5. Giao Trung tam Phát trin qu5' dt huyn: Chü trI, phii hçip vâi Phông Tài 
nguyen và Môi trtr&ng tham miiu UBND huyn Con Dâo diêu chinh phucmg an bôi 
thung, ho trçl cho bà Trân Kim Ngân theo quy djnh (ye din 11th dat thu hói, bôi 
thithng và vic bôi thwàng bang dat 6). Trong do km giái quyêt các ni dung 
kin nghj cüa bà Trân Kim Ngân: ye din tIch dat bôi thtthng, vj trI dat và giá dat 
tInh bôi thtr&ng tai khu tái djnh cir 9A (tru&ng hç.rp nêu quy hogch khu tái djnh cu 
9A có 16 dat din tIch ion hon 95 m2  thI u'u tiên giái quyétcho gia dInh bà Ngán; 

uu tiên bO trI 16 dat CO vj trI thun lol hon; xác djnh giá dat bOi thuOng tgi khu 9A 
theo giá tgi th&i diem thu hOi dat là ngày 2 9/6/2022 ". 

6. Yêu cu h gia dInh bà Trn Kim Ngân 

- Phát huy tinh th.n hçip tác, phi hçip cüng chInh quyn dja phuong, nghiêm 
tue chap hành cac chü truclng cüa nba nuOc theo quy djnh cüa pháp 1ut, sam bàn 
giao mt bAng dê thirc hin dir an Dâu tu med Trung tam Y tê Quân - Dan y huyn 
Con Dào triên khai dung tiên dc. 

- Sau khi có Quy& djnh giâi quyt khiu nai  1n du cUa UBND huyn, 
trong trtrang hqp gia dInh bà Trân Kim Ngân không dông , cO quyên thirc hin 
tiêp các quyén cong dan theo quy djnh cüa pháp 1ut ('Gi'i don Khiêu nçzi lan hai 
den Chü tjch UBND tinh hoc kh&i kin v an hành chInh tgi TOa an nhán dan các 
cap). 

7. Ni dung kt 1un cüa ông HuS'nh Trung Scm - Phó Chü tjch UBND 
huyn - Chü trI cuc h9p dôi thoi ngày 10/8/2022, dirge các thành vien tham dir 
cuc h9p dông ' thông nhât triên khai thirc hin. 

Thira 1nh Chü tjch UBND huyn, VAn phOng huyn Con Dáo thông báo kt 
1un cüa Phó Chü tjch UBND huyn den các co quan, dorn vi và cá nhan lien quan 
biêt và thirc hin./. 

No'i nhn: 
- TTr.Huyn Uy (b/c); 
- TTr.Hi cong nhân dan huyn (b/c); 
- U' ban MTTQ Vit Nani huyn; 
- Chü tjch và các Phó Chü tjch UBND huyn; 
- Ban Pháp ch - Hi dông nhân dan huyn; 
- Các ccx quan, clan vj tham dir cuc h9p; 
- Tnrâng Khu dan cu sO 9; 
- Gia dInh bà Trân Kim NgAn — KDC so 9; 
-Luu: VT,VPH. 
NIan:TBKLtO82O22 
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