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Giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Minh (lần hai)  

 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Xét đơn khiếu nại ghi ngày 07/04/2021 của bà Võ Thị Minh (địa chỉ: khu 

phố 6, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận). 

Theo Báo cáo thẩm tra, xác minh số 70/BC-TTT ngày 18/5/2021 của Thanh 

tra tỉnh, có nội dung: 

I. Nội dung khiếu nại: 

Bà Võ Thị Minh khiếu nại nội dung Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 

30/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm về việc 

giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Minh. Đồng thời bà Võ Thị Minh yêu cầu:  

Nâng mức bồi thường tài sản, vật kiến trúc từ 80% thành 100% và giao 02 lô đất ở 

theo diện chuyển đổi nghề. 

II. Kết quả giải quyết của người đã giải quyết khiếu nại lần đầu:  

Thực hiện dự án Khu đô thị biển Bình Sơn (Khu K2), ngày 23/12/2020 Ủy 

ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm ban hành Quyết định số 1607/QĐ-

UBND thu hồi 426m2 đất trồng cây hàng năm khác (BHK) do hộ bà Võ Thị Minh 

đang sử dụng, thuộc thửa số 246, tờ bản đồ số 7 phường Mỹ Bình và Quyết định số 

1628/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ bà Minh với tổng số 

tiền là 362.277.558 đồng, cụ thể: Bồi thường giá đất cụ thể: 76.680.000 đồng; Tài 

sản, vật kiến trúc: 106.741.558 đồng; Hoa màu, cây trồng: 25.496.000 đồng; Hỗ 

trợ đất trong địa giới hành chính phường: 153.360.000 đồng. 

Bà Võ Thị Minh đã thực hiện khiếu nại lần đầu đối với Quyết định số 

1628/QĐ-UBND nêu trên và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan 

Rang-Tháp Chàm xem xét giải quyết tại Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 
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30/3/2021, với nội dung “Không chấp thuận các nội dung khiếu nại của bà Võ Thị 

Minh. Giữ nguyên nội dung Quyết định số 1607/QĐ-UBND, Quyết định số 

1628/QĐ-UBND cùng ngày 23/12/2020…”. 

III. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại: 

Về nguồn gốc đất: Ngày 13/3/2015, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất số BX 494276 cho bà Võ Thị Minh với diện tích 2.826,3m2, 

thuộc thửa đất số 246, tờ bản đồ số 07 (phường Mỹ Bình), mục đích sử dụng: Đất 

trồng cây hàng năm khác. 

Theo Hội đồng tư vấn Ủy ban nhân dân phường Mỹ Bình xác nhận: Tại thời 

điểm Nhà nước thực hiện dự án Khu K2, hộ khẩu, nhân khẩu lao động gồm: ông 

Đoàn Hồng Đức (chủ hộ) là cán bộ hưu trí, bà Võ Thị Minh (vợ ông Đức) là công 

chức phường Mỹ Bình, con là Đoàn Võ Hồng Hạnh-sinh năm 2006, cháu Huỳnh 

Thị Dậu-sinh năm 1999 (ngày nhập hộ khẩu 22/11/2017). 

IV. Kết quả đối thoại: 

Ngày 24/6/2021, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, cùng các Sở, ngành 

và địa phương tổ chức đối thoại với bà Võ Thị Minh. Tại buổi đối thoại lãnh đạo 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả giải quyết đơn khiếu nại cho bà Võ Thị 

Minh được biết.   

V. Kết luận: 

1. Về nâng mức bồi thường tài sản, vật kiến trúc từ 80% thành 100%: 

Theo bản xác nhận của Ủy ban nhân dân phường Mỹ Bình thì vật kiến trúc 

của bà Võ Thị Minh xây dựng trước năm 2002 (không bị lập biên bản vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực xây dựng), Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang- Tháp 

Chàm đã hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc cho bà Võ Thị Minh với mức 80% giá trị bồi 

thường là đúng theo chủ trương tại Văn bản số 53-CV/ĐĐHĐND ngày 31/10/2019 

của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất theo đề nghị của Ủy ban nhân 

dân tỉnh: “Chấp thuận hỗ trợ 80% giá trị nhà ở, vật kiến trúc đối với các hộ gia 

đình, cá nhân xây dựng nhà trái phép trước ngày 01/7/2004; chấp thuận hỗ trợ 

30% giá trị nhà ở, vật kiến trúc đối với các hộ gia đình, cá nhân xây dựng trái 

phép sau ngày 01/7/2004.” Nội dung này đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chấp 

thuận tại Thông báo số 678-TB/TU ngày 29/11/2019 và Ủy ban nhân dân tỉnh đã 

triển khai nội dung thông báo này tại Văn bản số 4936/UBND-TCDNC ngày 

05/12/2019.  

Đối chiếu với các quy định trên, việc bà Võ Thị Minh đề nghị nâng mức bồi 

thường tài sản, vật kiến trúc từ 80% thành 100% là không có cơ sở. 

2. Về hỗ trợ 02 lô đất chuyển đổi nghề: 

Theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 20 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), một trong những điều kiện để hộ gia đình, cá 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-47-2014-nd-cp-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-230624.aspx
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nhân bị thu hồi đất được hỗ trợ chuyển đổi nghề, là hộ gia đình, cá nhân đó phải 

trực tiếp sản xuất nông nghiệp.   

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 

29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: “Các căn cứ để xác định cá nhân 

trực tiếp sản xuất nông nghiệp:….b) Không thuộc đối tượng được hưởng lương 

thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được 

hưởng trợ cấp xã hội;…”.  

Theo hồ sơ thể hiện, diện tích đất bị thu hồi đã được Ủy ban nhân dân thành 

phố Phan Rang-Tháp Chàm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân 

bà Võ Thị Minh. Tại thời điểm thu hồi đất, bà Võ Thị Minh là công chức phường 

Mỹ Bình, ông Đoàn Hồng Đức (chồng bà Minh) là cán bộ hưu trí. Do vậy, Ủy ban 

nhân dân phường Mỹ Bình đã xác nhận bà Võ Thị Minh không trực tiếp sản xuất 

nông nghiệp, nên không đủ điều kiện giao đất ở theo diện chuyển đổi nghề. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 952/QĐ-UBND 

ngày 30/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 

về việc giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Minh là đúng. 

Điều 2. Giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung khiếu nại:  

Không chấp thuận nội dung khiếu nại của hộ bà Võ Thị Minh yêu cầu: Nâng 

mức giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc từ 80% thành 100% và giao 02 lô đất theo 

diện chuyển đổi nghề.  

Điều 3. Nếu không đồng ý với Quyết định này, bà Võ Thị Minh có quyền 

khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính 

năm 2015. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

Phan Rang-Tháp Chàm, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân phường Mỹ Bình, bà Võ Thị Minh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Thanh tra Chính phủ;        (báo cáo) 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và PCT Phan Tấn Cảnh; 

- Ban Tiếp công dân Trung ương; 

- Ban Nội chính tỉnh ủy; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, TCDNC. ĐTL 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Phan Tấn Cảnh 
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