
 
 

Kính gửi: Ông Trần Văn Phú 

(địa chỉ: khu phố 12, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận Đơn (ghi ngày 05/8/2020) của ông Trần Văn 

Phú có nội dung không đồng ý nội dung trả lời của Ủy ban nhân dân thành phố 

Phan Rang-Tháp Chàm tại Công văn số 1168/UBND-TNMT ngày 10/6/2020; đề 

nghị xem xét giao 01 lô đất ở theo diện nhu cầu cho ông. 

Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ vụ việc; trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Thanh 

tra tỉnh tại Công văn số 487/TTT-NV4 ngày 21/9/2020 và căn cứ quy định pháp 

luật, Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cho ông như sau: 

Hộ ông Trần Hữu Đức (con ông Phú) được Ủy ban nhân dân thành phố Phan 

Rang-Tháp Chàm cấp 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích là 

5.123m2, gồm: 

-  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 949132 cấp ngày 15/12/2000, tổng 

diện tích là 4.623m2 đất nông nghiệp (thửa số 380: diện tích 2.791m2; thửa số 390: 

diện tích 1.832m2) thuộc tờ Bản đồ số 11 phường Văn Hải.  

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO284530 cấp ngày 18/12/2008 

với diện tích là 500m2 đất nông nghiệp thuộc thửa số 442 tờ bản đồ địa chính số 11 

phường Văn Hải. 

Thực hiện dự án Bệnh viện Y dược Cổ truyền Ninh Thuận, ngày 05/12/2019 

Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm ban hành Quyết định số 

1735/QĐ-UBND thu hồi diện tích 4.497m2 đất trồng cây hàng năm khác thuộc các 

thửa số 314, 314a, 442 tờ bản đồ địa chính số 10, phường Văn Hải (tương ứng với 

các thửa số 380, 390, 442 nêu trên) do hộ ông Trần Hữu Đức sử dụng tại phường 

Văn Hải. Đồng thời, ban hành Quyết định số 1737/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ 

cho hộ ông Trần Hữu Đức với tổng số tiền là 1.275.193.195 đồng. 

Ngày 11/5/2020, ông Trần Văn Phú có đơn gửi Ủy ban nhân dân thành phố 

Phan Rang-Tháp Chàm kiến nghị giao cho ông 01 lô đất ở theo diện nhu cầu. Vụ 

việc đã được Ủy ban nhân dân thành phố trả lời tại Công văn số 1168/UBND-

TNMT ngày 10/6/2020 có nội dung: “thửa đất thu hồi thuộc quyền sử dụng của 

ông Trần Hữu Đức. Ông Trần Văn Phú đề nghị giao 01 lô đất theo diện nhu cầu là 

không có cơ sở”. Không đồng ý với nội dung trả lời nêu trên, ông Trần Văn Phú 

tiếp tục gửi đơn đến Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị giao cho ông 01 lô đất ở theo 

diện nhu cầu. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN  
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Qua xem xét, rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc, xác định: Ủy ban nhân dân thành 

phố Phan Rang-Tháp Chàm ban hành Quyết định thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ 

cho ông Trần Hữu Đức theo đúng quy định pháp luật. Các quyết định này không 

liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông Trần Văn Phú. Mặt khác, 

theo xác nhận của Ủy ban nhân dân phường Văn Hải, hộ ông Trần Văn Phú không 

ở trong căn nhà tạm trên phần đất bị thu hồi. Vì vậy, việc ông Trần Văn Phú kiến 

nghị giao cho ông 01 lô đất ở theo diện nhu cầu là không có cơ sở giải quyết. 

Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời để ông Trần Văn Phú được rõ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch và PCT Lê Văn Bình; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- UBND thành phố PR-TC; 

- UBND phường Văn Hải; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, TCDNC.  ĐTL 

                 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Bình 
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