
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Côn Đảo, ngày        tháng        năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Trịnh Thị Huệ - cư trú 

tại Khu dân cư số 2, khiếu nại việc bồi thường khi thu hồi đất 

(lần đầu) 
 

 

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 30/6/2022 của bà Trịnh Thị Huệ – thường trú tại 

Khu dân cư số 2, huyện Côn Đảo. 

Theo báo cáo của Thanh tra huyện Côn Đảo tại Báo cáo số 519/BC-TTr 

ngày 08/8/2022 về kết quả xác minh khiếu nại của bà Trịnh Thị Huệ – cư trú tại 

Khu dân cư số 2, khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất; với các nội 

dung sau đây: 

I. NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

Bà Trịnh Thị Huệ khiếu nại một phần Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 

13/6/2022 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 hộ ông Lê Văn Quyền và bà Trịnh 

Thị Huệ - thường trú Khu dân cư số 2, huyện Côn Đảo để thực hiện dự án Nâng 

cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết, huyện Côn Đảo, cụ thể: 

- Về mức giá bồi thường đối với diện tích 60,1 m2 trồng cây lâu năm (LQN) 

và 29 m2 đất ở (ONT), gia đình không đồng ý với giá đất cụ thể để tính bồi thường 
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dự án Nâng cấp đường Dương Thanh Khiết, vì khi so sánh với mức giá đền bù của 

các dự án như Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng (cùng là đường loại 2, vị trí 1), 

dự án Kiên cố hoá các tuyến mương thu gom rác thải Khu dân cư số 03, thì gia 

đình nhận thấy mức đền bù này là chưa thoả đáng. Đề nghị xem xét nâng mức giá 

cụ thể bồi thường dự án đường Dương Thanh Khiết để đảm bảo quyền lợi của gia 

đình. Hơn nữa, đất của gia đình bà Huệ nằm trên vị trí giao nhau của 2 đường 

(Phan Chu Trinh và Dương Thanh Khiết) và có cạnh giáp đường Phan Chu Trinh, 

nhưng khi bồi thường không tính vào vị trí giáp với đường Phan Chu Trinh, dẫn 

đến làm giảm mức bồi thường của gia đình. Do đó, đề nghị tính giá đất bồi thường 

có vị trí là giáp đường Phan Chu Trinh để đảm bảo quyền lợi cho gia đình. 

- Đối với phần diện tích nhà 16,6 m2, đây là phần ngoài giấy phép xây dựng 

được cấp năm 2018 và đến nay không bị cơ quan chức năng xử phạt; về phần này, 

gia đình chỉ đề nghị xem xét, hỗ trợ thêm. 

- Về phần diện tích nhà ở (nhà 35,2 m2, nhà vệ sinh 4,6 m2) xây dựng trên 

đất nông nghiệp: Phần diện tích này, ngày 18/01/2019, UBND huyện đã cho phép 

gia đình xây dựng tại công văn số 215/UBND-TNMT, do đó, gia đình đề nghị hỗ 

trợ đối với phần nhà ở này. 

- Về phần nội dung hỗ trợ thuê nhà, di dời: Theo Quyết định phê duyệt kinh 

phí bồi thường số 897/QĐ-UBND ngày 13/06/2022 thì chỉ hỗ trợ cho 01 hộ, nhưng 

trên thực tế gia đình bà Huệ có 02 hộ gia đình đang ở trên diện tích đất thu hồi, 

gồm: (1) hộ bà Trịnh Thị Huệ - ông Lê Văn Tuyên – bà Trần Thị Thuý An; (2) hộ 

ông Lê Văn Huấn – và bà Ngô Thị Huyền. Do đó, gia đình đề nghị xem xét hỗ trợ 

chi phí di dời, tiền thuê nhà thêm 01 hộ, để đảm bảo sinh hoạt, chỗ ở cho toàn bộ 

gia đình. 

* Yêu cầu người khiếu nại:  

- Xem xét nâng mức giá bồi thường đối với diện tích 60,1 m2 đất trồng cây 

lâu năm và 29 m2 đất ở bị thu hồi; đồng thời đề nghị áp giá đất bồi thường theo giá 

đất của tuyến đường Phan Chu Trinh. 

- Đề nghị xem xét hỗ trợ phần diện tích 16,6 m2 nhà ở xây dựng ngoài giấy 

phép xây dựng. 

- Đề nghị hỗ trợ phần nhà ở (nhà 35,2 m2, nhà vệ sinh 4,6 m2) xây dựng trên 

đất nông nghiệp sau ngày 12/12/2014 được UBND huyện cho phép xây dựng tại 

công văn số 215/UBND-TNMT ngày 18/01/2019. 

-  Đề nghị xem xét hỗ trợ chi phí di dời, tiền thuê nhà thêm cho 01 hộ, vì gia 

đình gồm có 02 hộ gia đình sinh sống trên diện tích đất, nhà ở bị thu hồi. 

- Đề nghị nâng mức hỗ trợ, ổn định đời sống và ổn định sản xuất lên 12 

tháng vì gia đình phải di chuyển chỗ ở, và đợi xây dựng, sửa chữa lại nhà. 

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 Trịnh 

Thị Huệ 

- Ngày 22/6/2021, UBND huyện Côn Đảo ban hành Thông báo số 317/TB-

UBND thông báo thu hồi 89,1 m2 đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình bà Trịnh 
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Thị Huệ, thuộc thửa đất số 26 – tờ bản đồ số 03 tại đường Phan Chu Trinh, huyện 

Côn Đảo, để đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh 

Khiết. 

- Ngày 12/7/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện lập Biên bản kiểm kê 

đất đai và tài sản bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất đối với hộ gia đình bà Trịnh 

Thị Huệ để thực hiện công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết. 

- Ngày 21/3/2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện ban hành Thông báo 

số 32/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: Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết (bổ sung). 

- Ngày 13/6/2022, UBND huyện Côn Đảo ban hành Quyết định số 876/QĐ-

UBND về việc thu hồi 89,1 m2 đất của hộ ông Lê Văn Quyền và bà Trịnh Thị Huệ 

– thường trú tại Khu dân cư số 2, huyện Côn Đảo, để thực hiện dự án Nâng cấp, 

mở rộng đường Dương Thanh Khiết, huyện Côn Đảo. 

- Ngày 13/6/2022, UBND huyện Côn Đảo ban hành Quyết định số 877/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: Nâng cấp, mở 

rộng đường Dương Thanh Khiết. 

- Cùng ngày 13/6/2022, UBND huyện Côn Đảo ban hành Quyết định số 

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

nước thu hồi đất đối với hộ ông Lê Văn Quyền và bà Trịnh Thị Huệ – thường trú 

tại Khu dân cư số 2, huyện Côn Đảo, để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường 

Dương Thanh Khiết, huyện Côn Đảo. 

2. Nội dung khiếu nại yêu cầu nâng mức giá bồi thường đối với diện tích 

60,1 m2 đất trồng cây lâu năm và 29 m2 đất ở bị thu hồi; đồng thời đề nghị áp 

giá đất bồi thường theo giá đất của tuyến đường Phan Chu Trinh 

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 12/9/2011, chỉnh lý 

chuyển nhượng cho ông Lê Văn Quyền và bà Trịnh Thị Huệ ngày 10/10/2014, đối 

với thửa đất số 320 – tờ bản đồ số 12, diện tích 269,1 m2 (gồm 100 m2 đất ở và 

169,1 m2 đất trồng cây lâu năm), địa chỉ thửa đất tại đường Phan Chu Trinh; vị trí 

thửa đất nằm giao nhau giữa hai tuyến đường: một cạnh giáp đường Phan Chu 

Trinh và một cạnh giáp đường mòn (nay là đường Dương Thanh Khiết). 

Căn cứ khoản 2, khoản 3, Điều 9 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 ban hành kèm 

theo Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu; theo đó quy định:  

“Thửa đất tiếp giáp với 02 (hai) đường chính thì giá đất được xác định theo 

một đường chính có giá đất cao hơn và nhân thêm hệ số 1,1”. 

“Các tuyến đường thuộc đô thị: Trường hợp hai đầu của các tuyến đường 

loại 2, 3 và 4 mà giao nhau với các tuyến đường được phân loại cao hơn thì giá 

đất của đoạn đầu tuyến đường được xác định theo vị trí, loại đường có giá trị cao 

nhất”. 
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Ngày 17/01/2022, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện ban hành 

công văn số 20/CV-CNVPĐK về việc cung cấp thông tin về vị trí đất thu hồi, tổng 

số lượng đất nông nghiệp, đất ở các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi 

thực hiện công trình nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết, huyện Côn 

Đảo; theo đó xác nhận diện tích 89,1 m2 đất thu hồi của bà Trịnh Thị Huệ là thuộc 

vị trí 1 đường Phan Chu Trinh. 

Căn cứ Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước 

thu hồi đất thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường Dương Thanh Khiết; theo đó 

phê duyệt giá đất tuyến đường Dương Thanh Khiết, như sau: 

+ Đất nông nghiệp - Vị trí 1, mức giá: 2.774.000 đồng/m2. 

+ Đất ở - Vị trí 1, mức giá 14.660.000 đồng/m2. 

Căn cứ Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước 

thu hồi đất thực hiện dự án Tuyến đường theo quy hoạch nối trục phía Bắc và 

đường Phan Chu Trinh, huyện Côn Đảo; theo đó phê duyệt giá đất xác định theo 

đường Phan Chu Trinh, như sau:  

+ Đất nông nghiệp - Vị trí 1, mức giá: 2.948.000 đồng/m2.  

+ Đất ở: chưa phê duyệt giá đất ở khi thu hồi. 

* Nhận xét: Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 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 hộ ông Lê Văn Quyền và bà Trịnh Thị Huệ; theo đó xác 

định vị trí đất thu hồi của gia đình bà Trịnh Thị Huệ là đất ở và đất nông nghiệp 

thuộc vị trí 1 theo tuyến đường Dương Thanh Khiết là không đúng quy định tại 

khoản 2, khoản 3, Điều 9 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 ban hành kèm theo 

Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 

Do xác định không đúng vị trí đất tại khu vực có các tuyến đường giao nhau, 

dẫn đến áp giá đất bồi thường theo giá tuyến đường Dương Thanh Khiết có giá trị 

thấp hơn đường Phan Chu Trinh là không đúng quy định nêu trên. 

3. Nội dung khiếu nại yêu cầu hỗ trợ phần diện tích 16,6 m2 nhà ở xây 

dựng ngoài giấy phép xây dựng 

Ngày 12/12/2014, UBND huyện Côn Đảo cấp giấy phép xây dựng số 

26/GPXD-UBND cho hộ ông Lê Văn Quyền (chồng bà Trịnh Thị Huệ), với diện 

tích xây dựng (tầng một) là 100 m2 đất ở theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đã cấp. 

Căn cứ kết quả kiểm kê thì phần diện tích 16,6 m2 nhà ở xây dựng ngoài 

giấy phép xây dựng đã được cấp ngày 12/12/2014 (xây vượt diện tích trên đất nông 

nghiệp). 

Căn cứ khoản 2, Điều 92 Luật Đất đai năm 2013 quy định về Trường hợp 

Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất: “2. Tài sản 
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gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi 

có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”. 

Căn cứ Điều 17b Quy định về 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 và 

Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu), theo đó quy định về Hỗ trợ nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt: “Nhà ở, 

công trình phục vụ sinh hoạt không được phép xây dựng theo quy định của pháp 

luật về xây dựng nhưng xây dựng trên đất có đủ điều kiện được bồi thường về 

đất và xây dựng trước thông báo thu hồi đất thì được xem xét hỗ trợ theo quy định 

sau: 

2. Đối với khu vực nông thôn: 

a) Xây dựng trước ngày 01/7/2004; hỗ trợ bằng mức bồi thường; 

b) Xây dựng từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2006; hỗ trợ, bằng 80% 

mức bồi thường; 

c) Xây dựng sau ngày 01/7/2006 và trước ngày 01/7/2014; hỗ trợ bằng 70% 

mức bồi thường. 

d) Xây dựng sau ngày 01/7/2014; không bồi thường”. 

* Nhận xét: Căn cứ các quy định nêu trên, phần diện tích 16,6 m2 nhà ở là 

không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ. Lý do: xây dựng sai phép trên diện tích đất 

nông nghiệp (xây dựng vượt diện tích được cấp giấy phép xây dựng ngày 

12/12/2014) và xây dựng sau ngày 01/7/2014; không đủ điều kiện bồi thường, hỗ 

trợ theo quy định tại khoản 2, Điều 92 Luật Đất đai năm 2013; Điều 17b Quy định 

về 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 và Quyết định số 11/2020/QĐ-

UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). 

4. Nội dung khiếu nại yêu cầu hỗ trợ phần nhà ở (nhà 35,2 m2, nhà vệ 

sinh 4,6 m2) xây dựng trên đất nông nghiệp sau ngày 12/12/2014 được UBND 

huyện cho phép xây dựng tại công văn số 215/UBND-TNMT ngày 18/01/2019 

Căn cứ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 12/9/2011, chỉnh lý 

chuyển nhượng cho ông Lê Văn Quyền và bà Trịnh Thị Huệ ngày 10/10/2014, đối 

với thửa đất số 320 – tờ bản đồ số 12, diện tích 269,1 m2 (gồm 100 m2 đất ở và 

169,1 m2 đất trồng cây lâu năm). 

Căn cứ Giấy phép xây dựng số 26/GPXD ngày 12/12/2014 của UBND 

huyện Côn Đảo cấp cho ông Lê Văn Quyền với diện tích xây dựng là 100m2. 

Đối chiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy phép xây dựng thì 

diện tích 100m2 đất ở đã được UBND huyện cấp phép xây dựng. Phần diện tích đất 

còn lại 169,1m2 được xác định là đất nông nghiệp trồng cây lâu năm và chưa được 

chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở. 
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Ngày 18/01/2019, UBND huyện Côn Đảo ban hành công văn số 

215/UBND-TNMT về việc cho phép bà Trịnh Thị Huệ - Khu dân cư số 2 làm nhà 

tạm với diện tích 40m2. Như vậy, việc cho phép bà Trịnh Thị Huệ xây dựng nhà 

tạm 40 m2 trên diện tích đất nông nghiệp là không đúng quy định của pháp luật về 

xây dựng và sử dụng đất. 

* Nhận xét: Diện tích nhà tạm 40 m2 xây dựng trên đất nông nghiệp là 

không đúng quy định pháp luật về xây dựng và sử dụng đất, đồng thời xây dựng 

sau ngày 01/7/2014; do đó, không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại 

khoản 2, Điều 92 Luật Đất đai năm 2013; Điều 17b Quy định về 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 và Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). 

5. Nội dung khiếu nại yêu cầu hỗ trợ chi phí di dời, tiền thuê nhà thêm 

cho 01 hộ, vì gia đình gồm có 02 hộ gia đình sinh sống trên diện tích đất, nhà ở 

bị thu hồi 

a) Về hỗ trợ chi phí di dời tài sản 

Căn cứ khoản 1 Điều 91 Luật Đất đai năm 2013 quy định về Bồi thường chi 

phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất, như sau: “Khi Nhà nước thu hồi đất mà 

phải di chuyển tài sản thì được Nhà nước bồi thường chi phí để tháo dỡ, di 

chuyển, lắp đặt; trường hợp phải di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản 

xuất còn được bồi thường đối với thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt”. 

Căn cứ khoản 1 Điều 9 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), quy định như sau: “Khi Nhà nước thu hồi 

đất mà phải di chuyển tài sản thì được Nhà nước bồi thường chi phí để tháo dỡ, 

di chuyển, lắp đặt; trường hợp phải di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản 

xuất còn được bồi thường đối với thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt, cụ thể 

như sau:  

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân:  

a) Di chuyển trong tỉnh: 6.300.000 đồng/hộ (sáu triệu ba trăm ngàn đồng/01 

hộ)”. 

Căn cứ theo nội dung Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của 

UBND huyện Côn Đảo thu hồi đất của gia đình ông Lê Văn Quyền và bà Trịnh Thị 

Huệ; về tài sản trên đất do gia đình ông Lê Văn Quyền và bà Trịnh Thị Huệ xây 

dựng (theo Giấy phép xây dựng số 26/GPXD ngày 12/12/2014 và công văn số 

215/UBND-TNMT ngày 18/01/2019 của UBND huyện Côn Đảo). 

Theo nội dung Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND 

huyện Côn Đảo về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 
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nước thu hồi đất, thì hộ gia đình bà Trịnh Thị Huệ đã được hỗ trợ chi phí di dời tài 

sản với mức hỗ trợ là 6.300.000 đồng là đảm bảo đúng quy định. 

Việc bà Trịnh Thị Huệ khiếu nại đề nghị hỗ trợ chi phí di dời tài sản thêm 

cho 01 hộ (hộ ông Lê Văn Huấn và bà Ngô Thị Huyền) là không có cơ sở thực 

hiện. Lý do: hộ ông Lê Văn Huấn và bà Ngô Thị Huyền không có đất bị thu hồi và 

không có tài sản bị thiệt hại phải di chuyển khi thu hồi đất. 

b) Về hỗ trợ tiền thuê nhà ở trong thời gian chờ xây nhà mới 

Căn cứ khoản 4 Điều 29 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 hỗ trợ tiền thuê nhà, như 

sau: “4. Trường hợp phải xây dựng mới trên phần đất còn lại được hỗ trợ tiền thuê 

nhà ở trong thời gian 06 (sáu) tháng theo mức quy định tại Khoản 1 Điều này”. 

Theo nội dung Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND 

huyện Côn Đảo về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất, thì hộ gia đình bà Trịnh Thị Huệ đã được hỗ trợ tiền thuê nhà 

trong thời gian 06 tháng, với mức hỗ trợ là 9.000.000 đồng là đảm bảo đúng quy 

định. 

Việc bà Trịnh Thị Huệ khiếu nại đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà ở thêm cho 01 

hộ (hộ ông Lê Văn Huấn và bà Ngô Thị Huyền) là không có cơ sở thực hiện. Lý 

do: hộ ông Lê Văn Huấn và bà Ngô Thị Huyền không có đất bị thu hồi và không 

có nhà ở bị thiệt hại phải sửa chữa, xây dựng lại khi thu hồi đất. 

6. Nội dung khiếu nại yêu cầu nâng mức hỗ trợ, ổn định đời sống và sản 

xuất lên 12 tháng vì gia đình phải di chuyển chỗ ở, và đợi xây dựng, sửa chữa 

lại nhà 

Căn cứ điểm a, khoản 4 Điều 24 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: “Việc hỗ trợ ổn 

định đời sống cho các đối tượng quy định tại các Điểm a, b, c và d, Khoản 1, Điều 

19, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thực hiện theo quy định sau: 

a) Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì 

được hỗ trợ trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong 

thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các 

địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ là 24 tháng”. 

Gia đình bà Trịnh Thị Huệ bị thu hồi đất nhưng không phải di chuyển chỗ ở 

(do còn đất ở và xây dựng lại nhà ở trên diện tích đất còn lại sau khi thu hồi). Theo 

nội dung Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND huyện Côn 

Đảo về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 
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hồi đất, thì hộ gia đình bà Trịnh Thị Huệ đã được hỗ trợ ổn định đời sống và sản 

xuất trong thời gian 06 tháng là theo đúng quy định. 

Việc bà Trịnh Thị Huệ khiếu nại yêu cầu nâng mức hỗ trợ ổn định đời sống 

và sản xuất lên 12 tháng là không có cơ sở giải quyết. 

III. KẾT QUẢ ĐỐI THOẠI 

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

Trịnh Thị Huệ về nội dung khiếu nại. Qua đối thoại, ông Lê Văn Huấn (là con của 

bà Trịnh Thị Huệ) đại diện gia đình bà Trịnh Thị Huệ thống nhất với ý kiến kết 

luận của UBND huyện Côn Đảo và đề nghị UBND huyện Côn Đảo ban hành quyết 

định giải quyết khiếu nại theo quy định. 

IV. KẾT LUẬN 

- Căn cứ khoản 1 Điều 91; khoản 2, Điều 92 Luật Đất đai năm 2013; 

- Căn cứ khoản 1 Điều 9; Điều 17b; điểm a, khoản 4 Điều 24; khoản 4 Điều 

29 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 khoản 2, khoản 3, Điều 9 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 ban hành 

kèm theo Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu; 

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

khiếu nại của bà Trịnh Thị Huệ là đúng một phần, cụ thể: 

1. Nội dung khiếu nại đúng: Nội dung khiếu nại yêu cầu nâng mức giá bồi 

thường đối với diện tích 60,1 m2 đất trồng cây lâu năm và 29 m2 đất ở bị thu hồi; 

đồng thời đề nghị áp giá đất bồi thường theo giá đất của tuyến đường Phan Chu 

Trinh là đúng. Lý do: Vị trí thửa đất thu hồi của gia đình bà Trịnh Thị Huệ nằm ở 

vị trí giao nhau của hai tuyến đường: một cạnh giáp đường Phan Chu Trinh và một 

cạnh giáp đường mòn (nay là đường Dương Thanh Khiết). Do đó, khi thu hồi đất 

cần phải được xác định theo vị trí, loại đường có giá trị cao hơn là đường Phan 

Chu Trinh. Việc các cơ quan, đơn vị xác định vị trí và áp giá bồi thường theo giá 

tuyến đường Dương Thanh Khiết có giá trị thấp hơn đường Phan Chu Trinh là 

không đúng quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 9 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 ban 

hành kèm theo Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

2. Các nội dung khiếu nại sai: 

[1] Nội dung khiếu nại yêu cầu hỗ trợ phần diện tích 16,6 m2 nhà ở xây dựng 

ngoài giấy phép xây dựng là sai. Lý do: Diện tích xây dựng sai phép trên diện tích 

đất nông nghiệp (xây dựng vượt diện tích được cấp giấy phép xây dựng ngày 

12/12/2014) và xây dựng sau ngày 01/7/2014; không đủ điều kiện bồi thường, hỗ 

trợ theo quy định tại khoản 2, Điều 92 Luật Đất đai năm 2013; Điều 17b Quy định 
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về 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 và Quyết định số 11/2020/QĐ-

UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). 

[2] Nội dung khiếu nại yêu cầu hỗ trợ phần nhà ở (nhà 35,2 m2, nhà vệ sinh 

4,6 m2) xây dựng trên đất nông nghiệp là sai. Lý do: Diện tích nhà tạm xây dựng 

trên đất nông nghiệp là không đúng quy định pháp luật về xây dựng và sử dụng 

đất, đồng thời xây dựng sau ngày 01/7/2014; do đó, không đủ điều kiện bồi 

thường, hỗ trợ theo quy định tại khoản 2, Điều 92 Luật Đất đai năm 2013; Điều 

17b Quy định về 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 và Quyết định số 11/2020/QĐ-

UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). 

[3] Nội dung khiếu nại yêu cầu hỗ trợ chi phí di dời, tiền thuê nhà thêm cho 

01 hộ gia đình là sai. Lý do: hộ ông Lê Văn Huấn và bà Ngô Thị Huyền không có 

đất bị thu hồi và không có tài sản bị thiệt hại phải di chuyển, sửa chữa, xây dựng 

lại khi thu hồi đất nên không đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 9; 

khoản 4 Điều 29 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). 

[4] Nội dung khiếu nại yêu cầu nâng mức hỗ trợ, ổn định đời sống và sản 

xuất lên 12 tháng là sai. Lý do: Gia đình bà Trịnh Thị Huệ bị thu hồi đất nhưng 

không phải di chuyển chỗ ở (do còn đất ở và xây dựng lại nhà ở trên diện tích đất 

còn lại sau khi thu hồi), do đó, không đủ điều kiện hỗ trợ với thời gian 12 tháng 

theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 24 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). 

Từ những nhận định và căn cứ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Sửa đổi một phần Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 

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 hộ ông Lê Văn Quyền và bà Trịnh Thị Huệ – 

thường trú tại Khu dân cư số 2, huyện Côn Đảo, để thực hiện dự án Nâng cấp, mở 

rộng đường Dương Thanh Khiết, huyện Côn Đảo (cụ thể: sửa đổi việc xác định vị 

trí đất và áp giá đất bồi thường theo tuyến đường Phan Chu Trinh). 
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Điều 2. Giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan nội dung khiếu nại, cụ thể: 

1. 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 điều chỉnh phương án bồi 

thường, hỗ trợ cho gia đình bà Trịnh Thị Huệ theo quy định (về nội dung xác định 

vị trí đất và áp giá đất bồi thường theo tuyến đường Phan Chu Trinh). 

2. Không giải quyết các yêu cầu của bà Trịnh Thị Huệ về: 

- Hỗ trợ phần diện tích 16,6 m2 nhà ở xây dựng ngoài giấy phép xây dựng. 

- Hỗ trợ phần nhà ở (nhà 35,2 m2, nhà vệ sinh 4,6 m2) xây dựng trên đất 

nông nghiệp. 

- Hỗ trợ chi phí di dời, tiền thuê nhà thêm cho 01 hộ gia đình. 

- Hỗ trợ, ổn định đời sống và sản xuất lên 12 tháng. 

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 Trịnh Thị Huệ có 

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

Huệ 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, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và bà Trịnh Thị Huệ chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 

     
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- 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; 

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 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 2 (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 

 

 

  



UY BAN NHAN DAN 
HUYN CON DAO 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Ti.r do — Hinh phIic 

Con Dáo, ngày 10 tháng 8 nám 2022 S6: 3A  /TB-UBND 

THÔNG BAO 
Kêt qua ti cuc hQp di thoii cong dan 

ha Trjnh Th Hu - Khu dan cu' so 2, huyn Con Dão, 

tInh Ba Ra_VungTàu 

Vào iiic 09 gRi 30 phi:it, ngày 10/8/2022 ti Phông h9p Oy ban nhân dan 

huyn Con Dâo (UBND huyn), ông HuS'nh Trung Son - Phó Chü tjch UBND 
huyn d chü tn cuOc h9p dôi thoi giãi quyêt khiêu ni cüa bã Trjnh Thj Hu - 
Khu dan Cu' so 2, huyn Con Dào, khiêu ni ye vic bôi thuông, h trg khi Nhà 
nuôc thu hôi dat dê thirc hin dir an Nâng cap, m rng duông Duong Thanh 
Khiêt, huyn Con Dão. Tham dr cuOc  hQp có dui din Lành dto các co quan, don 

vi lien quan, Trung Khu dan cu so 2 (Theo Giáy mO'i sO 332/GM-UBND ngày 

09/8/2 022 clia UBND huyn,) và ông Lê Van Huân (con trai rut cza ha Trjnh Thf 

Hu - Khu dan cu sO 2, huyn COn Dáo). 

Sau khi nghe bà Büi Thj Phuo'ng Dung - Trucing Ban Tip cong dan huyn 
tuyên bO l' do, thông qua ni dung buôi di thoi; phát biêu ciia ông HuS'nh Trung 
Son - Phó Chü tjch UBND huyn - Chü trI cuc h9p; ông Biii HUu The - Chánh 
Thanh tra huyn thông qua Báo cáo so 51 9/BC-TTr ngày 08/8/2022 cüa Thanh tra 
huyên ye két qua xac minh nôi dung khiêu nai cua ba Trinh Thi Hue - Cu tru tai 

Khu dan Cu SO 2, khiêu ni ye vic bôi thuing, ho trçi khi thu hôi dat; ' kiên trInh 
bay cUa ông Lê Van Huân và các ' kiên thâo lun, dê xuât, kiên nghj cüa các co 
quan, don vj lien quan tham dir buôi dôi thoi. Nhäm giài quyêt khiêu ni cüa gia 
dInh bà Trjnh Thj Hue, hçp tInh, hçp 1', khách quan, theo dung quy djnh Cüa pháp 
1ut, ông HuS'nh Trung Son - Phó Chü tjch UBND huyn kêt lun nhu sau: 

1. Ni dung khiu ni cüa bà Trjnh Thj Hu có phn ding và có phn sai. Cii 

the: 

1.1. Phân ni dung khiêu ni dung 

Ni dung khiêu ni yêu cu nâng mirc giá bM thutmg di vôi din tIch 60,1 

m2  dat trông cay lâu näm và 29 m2  dat & bj thu hôi; dông th&i dê nghj áp giá dat bôi 

thung theo giá dat cüa tuyên du&ng Phan Chu Trinh là diing. 

L do: Vj trI thüa dt thu hM cüa gia dInh bà Trjnh Thj Hu nm & vi trI 
giao nhau cüa hai tuyên duô'ng: mt cinh giáp du&ng Phan Chu Trinh vàmt cnh 
giáp du&ng mon (nay là du&ng Duong Thanh Khiêt). Do do, khi thu hôi dat can 
phài duc xác djnh theo vj trI, lo?i du&ng Co giá trj cao han là duO'ng Phan Chu 
Trinh. Viêc CáC co quan, don vj xác djnh vj trI và áp giá bôi thu&ng theo giá tuyCn 
du&ng Duong Thanh Khiêt có giá trj thâp hon du&ng Phan Chu Trinh là không 
dung quy djnh ti khoãn 2, khoân 3, Diêu 9 Quy dnh Bang giá các loi dat djnh kS' 
05 nam (01/01/2020-3 1/12/2024) trén dja bàn tinh Ba Rja — VUng Tàu ban hành 
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kern theo Quy& dlnh s 38/2019/QD-UBND ngày 20/12/20 19 cüa UBND tinh Ba 
Rja — Vting Tàu. 

, A . 1.2. Cac phan ni dung khieu ni sai 

1.2.1. Ni dung khiu ni yêu cu h trçl ph.n din tIch 16,6 m2  nhà a 

dirng ngoài giây phép xây dmg là sai. 

Ly do: Din tich xây drng sai phép trên din tIch dt nông nghip (xáy drng 

vup't din tIch du'crc cap giáy phép xáy dyng ngày 12/12/2014) và xây drng sau 
ngày 01/7/2014; không dü diêu kin bôi thu.ing, ho trçl theo quy djnh ti khoãn 2, 
Diêu 92 Lust Dat dai näm 2013; Diêu 1 7b Quy djnh ye bôi thixàng, M trçl, tái djnh 

cu khi Nha nuOc thu hôi dat trên dja bàn tinh Ba Ra — Vüng Tàu ban hành kern 
theo Quyêt djnh so 52/201 4/QD-UBND ngày 31/ 10/2014 cüa UBND tinh Ba Rja — 

Vüng Tàu (dä dwqc tha dôi, bó sung tgi Quyêt djnh so 25/2016/QD-UBND ngày 
16/8/2016 và Quyêt dfnh sO 1 1/2020/QD- UBND ngày 19/6/2020 cza UBND tinh 
Ba Rja — Vüng Tàu). 

1.2.2. Ni dung khiu ni yêu cu h trq phn nhà & (nhà 35,2 m2, nba v 

sinh 4,6 m2) xây drng trên dat nông nghip là sai. 

L do: Din tich nhà tarn  xây drng trên dt nông nghip là khOng dung quy 
djnh pháp lut ye xây drng và s& dung dat, dông thai xây drng sau ngày 
01/7/2014; do do, khOng dü diêu kiin bôi thi.rang, ho trg theo quy djnh tai khoãn 2, 
Diêu 92 Lut Dat dai närn 2013; Diêu 17b Quy djnh ye bôi thithng, h6 trçl, tái djnh 
cu khi Nhà nu&c thu hôi dat trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu ban hành kern 
theo Quyêt djnh so 52/20141QD-UBND ngày 31/10/2014 cüa UBND tinh Ba Rja — 

Vüng Tàu (dã du'qc tha dOi, bO sung tgi Quyêt djnh sO 25/2016/QD-UBND ngày 
16/8/2016 và Quyet djnh sO 11/2020/QD-UBND ngày 19/6/2020 cia UBND tinh 
Ba Rja — Vüng Tàu). 

1.2.3. Ni dung khiêu nai yeu c.0 h trçl chi phi di dM, tin thuê nhà them 

cho 01 h gia dInh là sai. 
L do: h ông Lê Van Hun và bà NO Thj Huyn không có dt bj thu hi 

và không CO tài san bj thit hai phãi di chuyên, süa chia, xây drng Iai khi thu hôi 
dat nên không dU diêu kin ho trçi theo quy djnh tai khoân 1 Diêu 9; khoãn 4 Diêu 

29 Quy djnh bôi thu&ng, h trq, tái djnh cir khi Nhã nt.râc thu hôi dat trên dja bàn 
tinh Ba Rja — Vüng Tàu ban hành kern theo Quyêt djnh sO 52/2014/QD-UBND 
ngày 3 1/10/2014 cUa UBND tinh Ba Rja — Wing Tàu ('dã dirçrc tha dOi, bO sung tgi 
Quyêt d'jnh sO 25/2016/QD-UBND ngày 16/8/2016 cia UBND tinh Ba Rja — Vung 

Tàu). 
1.2.4. Ni dung khiu nai yêu cu nâng müc h trq, n djnh däi sng và san 

xuât len 12 tháng là sai. 

Ly do: Gia dInh bà Trjnh Thj Hu bj thu hi dt nhun khOng phâi di 
chuyên ch & (do cOn dat 0 và xây dçrng la nhà & trên din tIch dat cOn iaj sau khi 
thu hOi), do do, không dü diêu kin ho trg vOi th&i gian 12 tháng theo quy djnh tai 
diem a, khoàn 4 Diêu 24 Quy djnh bôi thuing, h trq, tái djnh cu khi Nba nuOc thu 
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hi dttt trên dja ban tinh Ba Ria — Vüng Thu ban hành kern theo Quyt djnh s 
52/2014/QD-UBND ngày 31/10/2014 cüa UBND tinh Ba Rja — Vüng Thu 'dâ 
du'cic sa dói, bó sung tgi Quyét djnh so 25/2016/QD- UBND ngày 16/8/2016 cla 
UBND tinh Ba Rja — Vüng Tàu). 

2. Giao Thanh tra huyn can c1r kt qua xác minh ti Báo cáo s 519/BC-
TTr ngày 08/8/2022 cüa Thanh tra huyn và két qua to chirc dOi thoi ngày 
10/8/2022, tham muu UBND huyn COn Dáo ban hành quyêt djnh giãi quyêt khiêu 
ni Ian dâu theo huOng: Scra dôi mt phân Quyêt djnh so 897/QD-IJBND ngày 
13/6/2022 cüa UBND huyn COn Dáo ye vic phé duyt kinh phi bôi thuô'ng, h 
trg, tái djnh cu khi Nhà nuóc thu hôi dat dôi vói h ông Lé Van Quyen và bà Trjnh 
Thj Hu — thuèng trü ti Khu dan cii so 2, huyn Con Dão, dê thirc hin dir an 
Nâng cap, ma rng duang Duo'ng Thanh Khiêt, huyn Con Dâo ('tha dOi vic xác 
djnh vj trI dat và áp giá dat bôi thu'Ong theo tuyên duàng Phan Chu Trinh). 

3. Không giâi quyêt các yêu cu khiu ni sai cüa bà Trjnh Thj Hu v: 

- H trV phtn din tIch 16,6 m2  nba xây dirng ngoài giây phép xây dirng. 

- H trçl phn nhà (nba 35,2 m2, nhà v sinh 4,6 m2) xây drng trên dat 

nông nghip. 

- H trçl chi phi di dai, ti&n thuê nhà them cho 01 h gia dmnh. 

- H trçl, n dinh dôi sng và san xut len 12 tháng. 

4. Giao Trung tam Phát trin qu dt huyn chü trI, phi hcp vai PhOng Tâi 
nguyen và Môi truông tham muu UBND huyn Con Dâo diêu chinh phuang an bôi 
thtthng, ho trçl cho gia dInh bà Trjnh Thj Hu theo quy djnh (ye nç5i dung xác djnh 
vj tn dat và áp giá dat bOi thitO'ng theo tuyén du'àng Phan Chu Trinh). 

5. Giao Phông Tai nguyen và Môi trumg lam vic lai vOi dan vj tu v.n khão 
sat bô sung giá dat a và giá dat nông nghip theo tuyên duang Phan Chu Trinh dê 
thirc hin bôi thuè'ng, ho trçY khi thu hôi dat thtrc hin dr an Nâng cap, ma rng 
duang Duang Thanh Khiêt, huyn COn Dáo (vj trI giao nhau giü'a hai tuyên 
diiang) cho gia dInh bà Trjnh Thj Hu nói riêng, các h gia dInh tuang tir khác 
nãm trong dr an Nâng cap, ma rng duang Duang Tharth Khiêt, huyn Con Dáo 
nói chung. 

6. Yêu cãu h gia dInh bà Trnh Th1 Hu 

- Phát huy tinh thin hcip tác, phéi hçip cüng chInh quyn dja phucing, nghiêm 
tüc chap hành các chü truang cüa nhà nuc theo quy djnh cüa pháp lut, sóm bàn 
giao mt bang dê th'çrc hin dir an Nâng cap, ma rng duang Duang Thanh Khiêt, 
huyn Con Dào triên khai diing tiên d. 

- Sau Rhi có Quyt djnh giãi quyt khiu ni 1n dtu cüa UBND huyn, 
trong trumg hçp gia dInh bà Trjnh Thj Hu khOng dông ', có quyên thrc hin tiêp 
các quyên cong dan theo quy djnh ciia pháp 1ut (Gü'i dan Khiêu nçii lan hai den 
Cht tich UBND tInh hoc khài kin vu an hành chInh tçi TOa an nhan dan các 

cap). 
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7. Ni dung k& 1un cüa ông Hu'nh Trung Scm - Phó Chü tjch UBND 
huyn - Chü trI cuc hçp dôi thoi ngày 10/8/2022, &rqc các thành viên tham dir 
cuc h9p dông thông nhât triên khai thirc hin. 

Thi'ra 1nh Chü tjch UBND huyn, Van phông huyn Con Dâo thông báo két 

1un cüa Phó ChU tjch UBND huyn den các ca quan, don vj và cá nhân lien quan 
biêt và thrc hin./. 

(Lwu j: Thông báo nay thay i/ui Thông báo S( 337/TB-UBND ngày 

1 0/8/2 022 cüa UBND huyn Con Dão) 

NoinhIn: 
- TTr.Huyn üy (b/c); 
- TTr.Hi dông nhân dan huyn (b/c); 
- U ban MTTQ Vit Nam huyn; 
- Chü tjch và các Phó Chü tch UBND huyn; 
- Ban Pháp chê - Hi dông nhân dan huyn; 
- Các cci quan, dcm vj tham dr cuc hçp; 
- Trung Khu dan ctr so 2; 
- Gia dInh bà Trjnh Thj Hu — KDC s 2; 
-Ltru: VT,VPH. 
N1w,TBKL\IO\'2O22 

Büi Thi Phuung Dung 



U' BAN NHAN DAN cQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN CON DAO c Ip — Tij do — Hnh phüc 

S: /TB-UBND COn Dáo, ngày 10 tháng 8 näm 2022 

THÔNG BAO 
• A • A A 

Ket qua ta CUQC hçp do, tho. cong dan 
bà Trjnh Thj Hu - Khu dn cir S6 2, huyn Con Dão, 

tinh Ba Ra—VüngTãu 

Vào lüe 09 giä 30 phUt, ngày 10/8/2022 ti Phông h9p CJy ban nhân dan 
huyn Con Dâo (UBND huyri), ông Hunh Trung Sn - Phó Chü tjch UBND 
huyn dä chü tn cuc hçp dôi thoi giãi quyêt khiu ni cüa bâ Trjnh Thj Hu - 
Khu dan cu' so 2, huyn COn Dáo, khiêu ni ye vic bôi thixng, hO trçx khi Nhâ 
nuâc thu hôi dat dê thrc hin dir an Nâng cap, ma rng du&ng Diang Thanh 
Khiêt, huyn Con Dáo. Tham dr cuc hçp có di din Länh dao các Co quan, don 

vi lien quan, Trithng Khu dan cu so 2 (Thea Giáy m&i sO 332/GM-UBND ngày 
09/8/2022 cüa UBND huyn, và ông Lê Van Huân ('con trai ruç5t cza ha Trjnh Thi 

Nu - Khu dan cit so 2, huv;i COn Dáo,). 

Sau khi nghe bà Büi Thj Phuong Dung - Truâng Ban Tip cong dan huyn 
tuyên bô I do, thông qua ni dung buôi d6i thoi; phát biêu cüa ông HuS'nh Trung 
Son - Phó Chü tch UBND huyn - ChCi trI cuc h9p; ông Büi Hftu The - Chánh 
Thanh tra huyn thông qua Báo cáo so 51 9/BC-TTr ngày 08/8/2022 cUa Thanh tra 

huyên ye kêt qua xac minh nôi dung khiéu nai cua ba Trinh Thi Hue - ctx tri tal 

Khu dan cu so 2, khiêu ni ye vic bôi thuang, h trçY khi thu hôi dat; kiên trInh 
bay cüa ông Lê Vn Huãn và các ' kiOn tháo 1un, dé xuât, kiên nghj cüa các Co 

quan, don vi lien quan tham dir buôi dôi thoi. Nhäm giái quyêt khiêu ni cüa gia 
dinh bà Trjnh Thj Hue, hcp tinh, hçip l', khách quan, theo ding quy djnh cüa pháp 
lut, ông Hu5'nh Trung Son - Phó Chü tjch UBND huyn kêt 1un nhu sau: 

1. Nôi dung khiu ni cUa bà Trjnh Thj Hu có phAn dung và có phn sai. Cij 

the: 

11. Phn ni dung khiu ni dung 

Ni dung khiu ni yêu cu nâng muc giá bi thiRing di vOi din t1ch60,1 

m2  dat trOng cay lâu nãm và 29 rn2  dat a bj thu hOi; dOng th&i dê nghj áp giá dat bôi 

thithng theo giá dat cüa tuyên dithng Phan Chu Trinh là dUng. 

L do: Vj tn thCra dt thu hM cUa gia dinh bà Trjnh Thj Hu n&m ô vj tn 

giao nhau cCia hai tuyén duäng: mt cinh giáp du&ng Phan Chu Trinh vàmt canh 
giáp dumg mOn (nay là diiäng Dirong Thanh Khiêt). Do do, khi thu hOi dat can 
phâi duqc xác djnh theo vi tn, Ioi duang có giá t.rj cao hon là du&ng Phan Chu 
Trinh. Vic CáC co quan, don vj xác djnh vj tn Va giá bOi thu&ng. theo giá tuyên 
duäng Ducrng Thanh Khiêt Co giá trj thâp hon duOng Phan Chu Trinh là không 
dUng quy djnh t.i khoãn 2, khoân 3, DiCu 9 Quy djnh Bang giá các loai dat djnh k' 
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kern theo Quyt djnh s 38/2019/QD-UBND ngày 20/12/20 19 cüa UBND tinh Ba 
Rja — Vüng Thu. 

1.2. Cac phan ni dung khieu ni sai 

1.2.1. Ni dung khiêu nai yêu cu h trci ph.n din tich 16,6 rn2  nhà O xãy 

drng ngoài giây phép xây dirng là sai. 

L do: Din tich xây drng sal phép trên din tIch dt nông nghip 'xay dtng 

vwQ't din tich dUQC cap giáy phép xáy dng ngày 12/12/2014,) và xây drng sau 

ngày 01/7/20 l4 không dü diêu kin bôi ththng, h tr9' theo quy dnh ti khoân 2, 
Diêu 92 Lust Dat dai nãm 2013; Diêu 17b Quy dnh ye bôi ththng, h try, tái djnh 
cu khi Nhà nuâc thu hôi dat trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu ban hành kern 
theo Quyêt djnh so 52/2014/QD-UBND ngày 31/10/2014 cüa UBND tinh Ba Ria — 

VQng Tàu ('dâ duçrc si.t'a dói, bó sung tqi Quyét djnh so 25/20 1 6/QD- UBND ngày 
16/8/2016 và Quyét dfnh sO 11/2020/QD-UBND ngàv 19/6/2020 cza UBND tinh 

Ba Rja — Ving Thu). 

1.2.2.Ni dung khiêu nai yêu c.0 h trg phân nhà a (nhà 35,2 rn2, nhà v 

sinh 4,6 m2) xây dirng trên dat nông nghip là sai. 

L do: Din tIch nhà ttm xây drng trCn dt nông nghip là không dung quy 
djnh pháp 1u.t ye xây dirng và sir dng dat, dông thai xày drng sau ngày 
01/7/2014; do do, không dü diêu kin bôi thtthng, ho trg theo quy dnh ti khoãn 2, 
Diêu 92 Lut Dat dai nãm 2013; Diêu 17b Quy djnh ye bOi thuang, ho try, tái dnh 
cu khi Nhà nu'Oc thu hôi dat trên dja bàn tinh Ba Rja — VQng Tàu ban hành kern 
theo Quyêt djnh so 52/2014/QD-UBND ngày 31/10/2014 cüa LJBND tinh Ba Ria—

Vüng Tàu 'dâ duQ'c . dol, hO sung tQi Quvét d!nh sO 25/2016/QD-UBND ngcv 

16/8/2016 và Quyêt djnh sO I1i2020/QD-UBND ngày 19/6/2020 cita UBND tinh 

Ba Rfa — Ving Tàu,). 
1.2.3. Ni dung khiêu nai yêu c.0 h trçi chi phi di däi, tin thuê nhà them 

cho 01 h gia dIrih là saL 

L do: h ông Lê Van Huân và bà Ngô Thj Huyên không có dt b thu hM 
và không có tài san bi thit hi phãi di chuyên, sUa chüa, xây drng 1i khi thu hôi 

dat nên không dü diêu kin M trç theo quy djnh ti khoãn 1 Diêu 9; khoãn 4 Diêu 
29 Quy dlnh bôi thuang, hO trg, tái djnh cu khi Nhà nuóc thu hôi dat trên da bàn 
tinh Ba Rja — Vflng Tàu ban hành kern theo Quyêt djnh so 52/2014/QD-IJBND 
ngày 3 1/10/2014 cüa UBND tinh Ba Rja — VQng Tàu (dâ dicçic sza dói, ho sung tQi 
QuyJt djnh s 25/2016/Q- UBND ngày 16/8/2016 ctha UBND tinh Ba Ria — Viing 

Tàu). 
1.2.4. Ni dung khiêu ni yCu cu nãng mrc h trq, on dnh dai sng và san 

xuât len 12 tháng à sai. 
L do: Gia dInh bà Trjnh Thj Hu bj thu hi dat nhung không phài di 

chuyên chô a (do cOn dat a và xây dimg lai nhà trên din tIch dat cOn li sau khi 
thu hi), do do, khOng dü diêu kin h trçl vol thai gian 12 tháng theo quy djnh ti 
dim a, khoân 4 Diêu 24 Quy djnh bôi thuang, h trg, tái djnh cu khi Nhà nLrOc thu 
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hi dt trén dja bàn tinh Ba Rja - VQng Thu ban hành kern theo Quyêt djnh so 
52/2014/QDUBND ngày 31/10/2014 cCia UBND tinh Ba Ra - Vng Thu (dä 

thcqc sja dói, bó sung tgi Quyét df n/i so 25/2016/QD-UBND ngày 16/8/2016 cüa 

UBND tinh Ba Rja - Ving Tàu. 

2. Giao Thanh tra huyn can cr két qua xác rninh ti Báo cáo s 519/BC-
TTr ngày 08/8/2022 cUa Thanh tra huyn và kêt qua to chirc dôi thoi ngãy 

10/8/2022, tharn rn'.ru UBND huyn COn Dào ban hành quyêt djnh giái quyêt khiêu 
ni lan dâu theo hithng: Süa dôi mt phn Quyêt djnh so 897/QD-UBND ngày 
13/6/2022 cUa UBND huyn Con Dão ye vic phO duyt kinh phi boi thu&ng, ho 
trç, tái djnh cu khi Nba nuOc thu hôi dat dôi v&i h ông Lê Van Quyên và bà Trjnh 
Thj Hu - thu&ng tr1i tii Khu dan Cu sO 2, huyn Con Dáo, dê thirc hin dir an 
Nâng cap, rn& rng dung Ducing Thanh Khiêt, huyn Con Dáo (sü'a dOi vic xác 

djnli vj fri dat và áp giá dat bOi tlnthng tlieo tuyên dztàng Phan Chu Trin&). 

3. Không giâi quyt các yCu cu khiu ni sai cüa bà Trjnh Thj Hu v: 

- H trçi phân din tIch 16,6 rn2  nhà a xây drng ngoài giy phép xây dirng. 

- H trçl phn nhà & (nhà 35,2 rn2, nhà v sinh 4,6 rn2) xây drng trên dt 

nông nghip. 

- H trçl chi phi di dôi, tin thuê nhà them cho 01 h gia dInh. 

- H trg, on djnh d&i sng và san xut len 12 tháng. 

4. Giao Trung tam Phát triên qu5' dt huyn chü trI, ph6i hp vOi Phàng Tài 
nguyen vãMôi tru&ng tharn mixu UBND huyn Con Dào diêu chinh phwing an bôi 
thu&ng, ho trq cho gia dinh bà Trjnh Thj Hu theo quy djnh ('ye nói dung xác dinh 

vj tn dat và áp giá dat hói thtcàng theo tuyén ththng P/ian Chu Trinh). 

5. Giao Phông Tài nguyen và Môi tn.r&ng lam vic li vâi dan vj tu vn khào 
sat bô sung giá dat & và giá dat nông nghip theo tuyên dtx&ng Phan Chu Trinh dê 
thrc hin bôi thu&ng, h trç khi thu hi dat thrc hin dir an Nâng cap, ma rng 
thr&ng Ducing Thanh Khiêt, huyn Con Dão (vl tn giao nhau gira hal tuyên 
dix&ng) cho gia dlnh bà Trjnh Th Hu noi riCng các h gia dinh tucing tr khác 
nãm trong dr an Nâng cap, ma rng du&ng Ducrng Thanh Khiêt, huyn Con Dão 

nói chung. 

6. Yêu cu h gia dmnh bà Trinh Th Hu 

Phát huy tinh than hgp tãc, phi hgp cing chInh quyên dja phucing, nghiCm 
tüc chap hành các chü trucing cüa nhà nuOc theo quy djnh ciia pháp !ut, sow bàn 
giao mt bang dê dir an Nâng cap du&ng HuS'nh Thiic Khánig, huyn Con Dáo triên 

khai dng tiên d. 
- Sau khi cO Quyêt dlnh giâi quyt khiu n.i 1n du cüa UBND huyn, 

trong triräng hçip gia dlnh bà Trjnh Thj Hue không dông s", cO quyên thrc hin tiêp 

các quyên cOng dan theo quy dnh ciia pháp lu.t (Gii dan Khiêu ngi lan hai den 
Chz tich UBND tinh hoãc khO'i k/en vu an hành chInh tgi Tôa an nhán dan các 

cap). 
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7. Ni dung kt 1un cüa ông Hu'nh Trung Son - Phó Chü tch UBND 

huyn - Cht tn cuc hçp dôi thoi ngày 10/8/2022, ducic các thành viên tham d 

cuc hp dông ' thông nhât triên khai thrc hin. 

Thira 1nh Chü tjch UBN1J huyn, Van phông huyn Con Dão thông báo k& 

1un cUa Phó Chü tjch UBND huyn den các Co quan, don vj vã cá nhân lien quan 

biét và thirc hin./. 

Noi nIzn: 
• T1'r.Huyn iy (b/c); 
- TTr.Hi dông nhân dan huyn (b/c): 
- U' ban MTTQ Vkt Nam huyn: 
- ChU tjch và các Phó Chü tch UBND huyn; 
- Ban Pháp ché - Hi dông nhãn dan huyn: 
- Các co quail, dan vj tharn dr cuc hop; 
- Tnthng K.hu dan cc so 2; 
- Gia dmnh bà Trjnh Th Hu — KDC sO 2; 
- Ltru: VT, VPH. 
Nh. TtWL\II)1Ufl 

BÜI TbjPhtro'flg Dung 
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