
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND 

 

 Thanh Hóa, ngày       tháng     năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Cao Sỹ Đức, 

Khu phố Trung Kỳ, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

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

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

Căn cứ Luật Đất đai năm 1993, năm 2003 và năm 2013; 

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 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 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; 

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 năm 2011; 

Căn cứ Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND 

tỉnh ban hành Bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác 

gắn liền với đất làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất và Quy định việc xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ; 

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 297/TTTH-P4 ngày   

21/02/2023 về kết quả xác minh đơn khiếu nại của ông Cao Sỹ Đức ở khu phố 

Trung Kỳ, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn. 

I. NỘI DUNG ĐƠN  

1. Nội dung khiếu nại 

- Nội dung khiếu nại thứ nhất:  

Ông Cao Sỹ Đức khiếu nại việc gia đình ông bị thu hồi thửa đất số 90, tờ 

bản đồ số 26, diện tích 104,6m
2
 (trích đo bản đồ phục vụ công tác bồi thường, 

hỗ trợ giải phóng mặt bằng năm 2018 tại phường Trung Sơn) để thực hiện Dự án 

Khu đô thị Quảng trường biển thành phố Sầm Sơn. Tuy nhiên, UBND thành phố 

Sầm Sơn không bồi thường diện tích đất thu hồi là đất ở cho gia đình ông là 

không đúng quy định.  



2 

 

 

- Nội dung khiếu nại thứ hai:  

UBND thành phố Sầm Sơn không bồi thường tài sản gắn liền với thửa đất 

bị thu hồi nêu trên của gia đình ông Cao Sỹ Đức là không đúng quy định. 

2. Nội dung kiến nghị 

Tại buổi đối thoại ngày 08/02/2023 với Đoàn xác minh của Thanh tra 

tỉnh, ông Cao Sỹ Đức kiến nghị: Trước thời điểm thực hiện dự án của Tập đoàn 

SunGroup, gia đình ông Đức có 03 nơi ở, gồm: 01 ngôi nhà trên đất ông Cao Sỹ 

Tượng (bố đẻ ông Đức); 01 ngôi nhà trên đất ông Văn Đình Chung (bố vợ ông 

Đức); 01 nhà ở và làm nghề may mặc tại thửa đất gia đình ông đang có đơn 

khiếu nại. Khi thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, Nhà nước đã thu hồi 

toàn bộ đất của ông Cao Sỹ Tượng và ông Văn Đình Chung (các ngôi nhà của 

gia đình ông Đức tại 02 thửa đất này cũng đã được tháo dỡ để bàn giao đất cho 

dự án). Tuy nhiên, hộ ông Cao Sỹ Đức chưa được UBND thành phố Sầm Sơn bố 

trí bất cứ lô đất tái định cư nào cho 02 vị trí có nhà ở nêu trên.  

Sau khi UBND thành phố Sầm Sơn thu hồi đất của hộ ông Tượng và hộ 

ông Chung, gia đình ông Cao Sỹ Đức dồn toàn bộ gia đình về sinh sống tại thửa 

đất 90, tờ bản đồ số 26, diện tích 104,6m
2
 (không còn nơi ở nào khác trên địa 

bàn phường Trung Sơn). Tuy nhiên, trong Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư của UBND thành phố Sầm Sơn chưa bố trí cho hộ ông Đức đất tái định 

cư hoặc giao đất theo giá quy định của UBND tỉnh. Do đó, hộ ông Cao Sỹ Đức 

đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Sầm Sơn xem xét để bố 

trí cho hộ ông Đức đất tái định cư hoặc giao đất có thu tiền theo giá quy định 

của UBND tỉnh.  

II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU CỦA CHỦ TỊCH 

UBND THÀNH PHỐ SẦM SƠN 

Khiếu nại của ông Cao Sỹ Đức đã được Chủ tịch UBND thành phố Sầm 

Sơn giải quyết tại Quyết định số 6169/QĐ-UBND ngày 15/12/2022. Không 

đồng ý với kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn, ông Cao 

Sỹ Đức tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh. 

III. KẾT QUẢ XÁC MINH  

1. Nội dung trình bày của công dân  

Làm việc với Đoàn xác minh, ông Cao Sỹ Đức và bà Văn Thị Hương (vợ 

ông Đức) trình bày: Thửa đất gia đình ông Đức khiếu nại có nguồn gốc của ông 

Cao Sỹ Toản (ông nội của ông Cao Sỹ Đức) để lại và gia đình ông Đức là hộ 

trực tiếp sử dụng thửa đất này; quá trình sử dụng đất như sau:  

- Năm 1992, ông Cao Sỹ Đức và bà Văn Thị Hương kết hôn. Sau khi kết 

hôn, vợ chồng ông Đức ở trên vị trí đất của ông Cao Sỹ Tượng (bố đẻ ông Đức) 

và có 01 căn nhà để ở riêng (khu đất vợ chồng ông Đức ở không phải tại vị trí 

đất đang khiếu nại).  
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- Năm 1995, ông Đức, bà Hương sinh con gái đầu và đến năm 1999 sinh 

con trai thứ hai. Năm 1999, ông Cao Sỹ Tượng chết. Thời điểm này, gia đình 

ông Đức vẫn đang sinh sống trên khu đất của ông Tượng.  

- Trước khi ông Tượng mất, năm 1998, ông Tượng đã làm 01 quán bán 

hàng trên thửa đất đang khiếu nại. Đến năm 2000, sau khi học may ở Hà Nội về, 

vợ chồng ông Đức đã chuyển xuống ở và làm nghề may mặc trên thửa đất này.  

- Năm 2003, gia đình ông Đức đã làm 01 bán bình thì bị UBND phường 

lập biên bản.  

- Năm 2005, gia đình ông Đức có xây dựng cơi nới thêm về phía bắc, 

UBND phường có nhắc nhở gia đình.  

- Năm 2014, gia đình ông Đức tiếp tục xây dựng tường rào thì bị UBND 

phường lập biên bản.  

- Trước thời điểm thực hiện dự án của tập đoàn SunGroup, gia đình ông 

Đức có 03 nơi ở, gồm: 01 ngôi nhà trên đất ông Cao Sỹ Tượng (bố đẻ ông 

Đức); 01 ngôi nhà trên đất ông Văn Đình Chung (bố vợ ông Đức); 01 nhà ở và 

làm nghề may mặc tại thửa đất đang khiếu nại. Khi thực hiện bồi thường giải 

phóng mặt bằng, Nhà nước đã thu hồi toàn bộ đất của ông Cao Sỹ Tượng và 

ông Văn Đình Chung, trong đó các ngôi nhà của gia đình ông Đức cũng đã 

được thu hồi tháo dỡ. Tuy nhiên, hộ ông Đức chưa được Nhà nước bố trí khu 

đất tái định cư nào cho 02 khu đất được thu hồi nêu trên. Đến thời điểm ngày 

09/02/2023, gia đình ông Đức vẫn ở trên diện tích đất đang khiếu nại và không 

còn chỗ ở nào khác.  

2. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại  

2.1. Nội dung khiếu nại thứ nhất (về việc đòi bồi thường đất ở của hộ 

ông Cao Sỹ Đức)  

a) Hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất 

Tại buổi đối thoại với Đoàn xác minh, gia đình ông Cao Sỹ Đức đã cung 

cấp các loại giấy tờ liên quan đến thửa đất (đang có đơn khiếu nại), gồm:  

- Các loại giấy tờ photocoppy đã công chứng (có bản gốc): 01 giấy Thông 

báo nộp thuế ngày 12/10/2012 của Chi cục thuế thị xã Sầm Sơn.  

- Các loại giấy tờ photocoppy đen trắng (có đối chiếu bản gốc):  

+ Các biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số: 0019986 ngày 

29/10/2012; 0034815 ngày 23/8/2014; 0035937 ngày 28/10/2015; 0024631 ngày 

12/11/2016; 0077389 ngày 02/11/2018; 0080528 ngày 23/9/2020; 0080531 ngày 

23/9/2020;  

+ Đơn xin đề nghị về việc xác định chủ sử dụng đất của bà Lê Thị Đãi gửi 

UBND thị xã Sầm Sơn ngày 07/07/1999;  

+ Đơn xin xác nhận đất của ông Cao Sỹ Đức gửi UBND phường Trung 

Sơn ngày 12/9/2007;  
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+ Đơn xin xác nhận đất của ông Cao Sỹ Đức gửi UBND phường Trung 

Sơn ngày 21/9/2007;  

+ Đơn xin xác nhận đất của ông Cao Sỹ Đức gửi UBND phường Trung 

Sơn ngày 10/3/2016;  

+ Đơn xin xác nhận đất của ông Cao Sỹ Đức gửi UBND phường Trung 

Sơn ngày 4/01/2022;  

+ Văn bản thỏa thuận và cam kết ngày 02/11/2022.  

- Các loại giấy tờ photocoppy (không công chứng, không có bản gốc):  

+ Quyết định số 481/UBSS ngày 20/01/1989 của UBND thị xã Sầm Sơn 

về việc cấp đất cho bà Lê Thị Đãi là người đứng tên trên thửa đất 299, số ô 

1112, tờ bản đồ số 2 do ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch UBND thị xã 

Sầm Sơn ký. 

+ Đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất ở của bà Lê Thị Đãi gửi UBND 

phường Trung Sơn ngày 03/6/1998.  

Ngoài các loại giấy tờ trên, gia đình ông Đức không cung cấp thêm được 

bất kỳ giấy tờ nào khác.  

Qua kiểm tra, xác minh các loại giấy tờ do ông Đức cung cấp cho thấy:  

- Về Quyết định số 481/UBSS ngày 20/01/1989: Đây là tài liệu 

photocoppy không được chứng thực, không có bản gốc. Mặt khác, qua xác minh 

cho thấy: Tại phần căn cứ của Quyết định có nêu “Căn cứ Quyết định số 1241 

XD/UBTH ngày 10 tháng 11 năm 1988 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc giao 

đất”. Tuy nhiên, qua xác minh cho thấy: Quyết định số 1241 năm 1988 của 

UBND tỉnh thực tế lại là “Quyết định số 1241 NN/UBTH ngày 22/10/1988 của 

UBND tỉnh Thanh Hoá về việc huy động khẩn cấp nhân lực, vật liệu, phương 

tiện phục vụ công tác phòng chống lụt bão”; mặt khác, nội dung quyết định lại 

là xác nhận thửa đất 1112, tờ bản đồ số 2, Bản đồ 299/TTg xã Quảng Tường: 

Người đứng tên là bà Lê Thị Đãi (mẹ đẻ của ông Cao Sỹ Đức). Như vậy, bản 

photocoppy này không đủ điều kiện để được công nhận là các loại giấy tờ về 

quyền sử dụng đất ở theo quy định tại Điều 100, Luật Đất đai năm 2013 và Điều 

18, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.  

- Đối với các loại giấy tờ còn lại hộ ông Đức cung cấp, qua kiểm tra cho 

thấy: Đây không phải là các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất ở theo quy định 

tại Điều 100, Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ.  

Như vậy, hộ ông Cao Sỹ Đức không có các loại giấy tờ về quyền sử dụng 

đất ở (đối với thửa đất mà gia đình đang có đơn khiếu nại) theo quy định tại 

Điều 100, Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ.  
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b) Về hồ sơ địa chính và bản đồ đo vẽ hiện trạng qua các thời kỳ 

Thửa đất ông Cao Sỹ Đức đang có đơn khiếu nại được thể hiện trên các 

hồ sơ địa chính và bản đồ đo vẽ hiện trạng như sau:  

- Tại Hồ sơ địa chính năm 1985 (Bản đồ 299/TTg): Thửa đất được UBND 

phường Trung Sơn xác định là thửa 1112, tờ bản đồ số 02, diện tích 300m
2
, loại 

đất “Ao”, sổ mục kê ghi tên người sử dụng là bà Cao Thị Diểu (đã được UBND 

phường Trung Sơn xác nhận năm 1989 là của hộ bà Lê Thị Đãi - mẹ đẻ của ông 

Cao Sỹ Đức).  

- Tại Bản đồ hiện trạng sử dụng đất được nghiệm thu năm 1996 (Bản đồ 

382): UBND phường Trung Sơn xác định thửa đất không thể hiện hình thể 

thửa đất (theo báo cáo của UBND phường Trung Sơn thì diện tích đất hộ ông 

Đức  đang có đơn khiếu nại khi đo vẽ nằm trong chỉ giới giải toả lòng đường, 

vỉa hè của đường Thanh Niên theo Nghị định số 36-CP ngày 29/5/1995 của 

Chính phủ).  

- Tại bản đồ hiện trạng đo vẽ năm 2010: Thửa đất hộ ông Đức đang có 

đơn khiếu nại là thửa số 102, tờ bản đồ số 36, diện tích 100,3m
2
, loại đất 

“ODT”, ghi tên ông Cao Sỹ Đức (theo báo cáo của UBND phường Trung Sơn: 

Việc ghi loại đất ODT mang tên ông Cao Sỹ Đức là do thời điểm đo vẽ bản đồ 

hiện trạng có công trình trên đất nên đoàn đo đạc cập nhật thành đất ODT).  

- Tại mảnh trích đo bản đồ hiện trạng năm 2018 phục vụ công tác bồi 

thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thể hiện: Thửa đất là thửa số 90, tờ bản đồ 

số 26, diện tích 104,6m
2
, loại đất “ODT”, người sử dụng là ông Cao Sỹ Đức.  

c) Nguồn gốc, mục đích, thời điểm và quá trình sử dụng đất của hộ ông 

Cao Sỹ Đức 

- Về quá trình sử dụng đất:  

Căn cứ hồ sơ, tài liệu lưu giữ tại phường Trung Sơn, cho thấy:  

+ Ngày 08/11/2003, UBND phường Trung Sơn lập biên bản vi phạm đối 

với hộ ông Cao Sỹ Đức về hành vi xây dựng công trình trái phép (trên thửa đất 

hiện nay ông Đức đang có đơn khiếu nại). Tại biên bản này, đã ghi nhận trình 

bày của ông Đức (ông Đức không ký biên bản): “Đất của anh sử dụng là đất 

ông bà để lại từ lâu và đất đó gia đình trồng rau muống cho đến nay. Đến đầu 

tháng 11 năm 2003 anh Đức tự ra xây dựng hàng để lấy chỗ làm ăn cho thuận 

lợi và chưa có xin phép cấp có thẩm quyền cho phép. Về thủ tục giấy tờ về khu 

đất gia đình không có một loại giấy tờ”. Đồng thời, ông Đức đề nghị: “Với điều 

kiện hiện nay tôi sống bằng nghề may mặc nên tôi cần mặt bằng là mặt đường 

để tôi kiếm sống, nay nhà tôi còn lại một nấy đất mặt bằng thì tôi tận dụng để 

làm một gian hàng may, nay phường mời tôi đến thì bảo là sai phạm. Tôi xin 

UBND phường chiếu cố cho tôi làm hàng sinh sống sau này phường lấy lại mặt 

bằng tôi xin trả lại và không đòi hỏi nếu sai tôi xin chịu chách nhiệm”.  
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Cũng tại biên bản này, UBND phường Trung Sơn đã xác định: Công trình 

xây dựng trái phép của hộ ông Đức gồm: “Một nhà hàng đang xây dở, vật liệu 

gạch ống. Chiều dài nhà 5m x rộng 5m = 25m
2
 nhà chưa có mái che gì cả đang 

để trống và một đoạn tường xây bằng đá nhồi dài 4m”; “Gia đình anh Cao Sỹ 

Đức làm nhà hàng trên khu đất làm màu là sai mục đích sử dụng...chưa có giấy 

phép xây dựng...đồng thời đã vi phạm vào chỉ giới xây dựng của đường Thanh 

niên”. UBND phường Trung Sơn đã yêu cầu gia đình ông Cao Sỹ Đức: “Phải 

dừng ngay việc xây dựng lại...và phải tự tháo dỡ toàn bộ công trình trên khu đất 

nói trên để trả lại mặt bằng”.  

Tiếp đó, đến ngày 10/11/2003, UBND phường có “Thông báo về việc sử 

dụng đất xây dựng công trình” do ông Lê Nhữ Canh - Chủ tịch UBND phường 

ký với nội dung: “Yêu cầu ông Cao Sỹ Đức phải dừng ngay việc xây dựng”.  

+ Ngày 19/6/2005, UBND phường Trung Sơn lại tiếp tục lập biên bản xử 

lý xây dựng công trình lần II đối với hộ ông Đức về hành vi vi phạm: “Tiếp tục 

xây dựng cơi nới thêm phần xây dựng phía Bắc” của thửa đất và đã yêu cầu: 

“Gia đình anh Cao Sỹ Đức dừng ngay việc xây dựng”.  

+ Năm 2014, ông Cao Sỹ Đức lại tiếp tục xây dựng tường rào tại vị trí 

khu đất trên và đã bị đội quy tắc đô thị của phường Trung Sơn lập biên bản vi 

phạm ngày 25/2/2014.  

Từ các biên bản xử lý vi phạm nêu trên, cho thấy:  

Ngay từ khi tạo lập tài sản gắn liền với đất (năm 2003) của hộ ông Cao Sỹ 

Đức đã vi phạm pháp luật trong việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất theo quy 

định tại Điều 6, Luật Đất đai năm 1993 (từ đất nông nghiệp sang đất phi nông 

nghiệp) và xây dựng công trình không được cấp phép xây dựng.  

- Về nguồn gốc, thời điểm, mục đích sử dụng đất:  

Ngày 28/6/2022, Hội đồng xác nhận nguồn gốc, thời điểm, mục đích sử 

dụng đất của phường Trung Sơn đã xác định về nguồn gốc, mục đích, thời điểm 

và quá trình sử dụng đất của hộ ông Cao Sỹ Đức, cụ thể:  

- Năm 1995, tuyến đường Thanh Niên được mở rộng để thực hiện chủ 

trương mở rộng đường giao thông theo Nghị định số 36-CP của Chính phủ. 

Trong đó phần diện tích đất của thửa số 1112, tờ bản đồ số 02, Bản đồ địa chính 

299/TTg đã bị san ủi. Do đó, trên tờ bản đồ số 10, Bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

được nghiệm thu năm 1996 (Bản đồ 382) thể hiện phần diện tích đất bị san ủi là 

đất giao thông.  

- Giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2003, do thực tế lòng đường của đường 

thanh niên nhỏ hơn đường mở rộng (quy hoạch) nên một phần đường còn lại 

phía Đông các hộ có trồng cây, làm màu trên phần đất dôi dư phía Đông đường 

Thanh Niên sau khi mở rộng đường.  

- Năm 2003, hộ ông Cao Sỹ Đức đã tự ý san lấp mặt bằng, phá cây cối để 

xây dựng quán may quần áo trái phép.  
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Từ trình bày của hộ ông Đức và kết quả kiểm tra, xác minh nêu trên, 

cho thấy:  

Thửa đất hộ ông Cao Sỹ Đức đang có đơn khiếu nại: Không có giấy tờ về 

quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100, Luật Đất đai năm 2013 và Điều 

18, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; có nguồn gốc 

là đất nông nghiệp của hộ bà Lê Thị Đãi. Năm 2003, hộ ông Cao Sỹ Đức tự ý 

chuyển mục đích sử dụng đất (vi phạm quy định tại Điều 6, Luật Đất đai năm 

1993) để xây dựng gian hàng may mặc; đã bị UBND phường lập biên bản vi 

phạm năm 2003, 2005, 2014. Vì vậy, không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất ở theo quy định tại Điều 101, Luật đất đai năm 2013: 

“Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 

100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 

năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai … thì được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất…” và quy định tại Khoản 5, Điều 19, Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Do đó, thửa đất này không đủ 

điều kiện bồi thường là đất ở theo quy định tại Khoản 1, Điều 75, Luật Đất đai 

năm 2013 và quy định tại Khoản 1, Điều 13, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 

15/05/2014.  

Như vậy, việc UBND thành phố Sầm Sơn chỉ bồi thường đất trồng cây 

lâu năm trên diện tích đất thu hồi 104,6m
2
 cho hộ gia đình ông Cao Sỹ Đức là 

đúng quy định.  

2.2. Nội dung khiếu nại thứ hai (về việc đòi bồi thường tài sản gắn liền 

với đất của hộ ông Cao Sỹ Đức) 

Kết quả xác minh cho thấy: Tài sản gắn liền với đất của hộ ông Đức đang 

có đơn khiếu nại được tạo lập từ năm 2003; ngay từ khi tạo lập tài sản gắn liền 

với đất của hộ ông Cao Sỹ Đức đã vi phạm pháp luật trong việc tự ý chuyển mục 

đích sử dụng đất (từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp) và xây dựng 

công trình không được cấp phép xây dựng (như đã nêu tại Điểm c, Tiết 2.1, 

Khoản 2, Mục III).  

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 92, Luật Đất đai năm 2013 về các 

trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất: 

“2. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật…” và quy 

định tại Điều 4, Quy định kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 

06/8/2019 của UBND tỉnh Thanh Hoá (ban hành Bảng giá xây dựng mới đối với 

nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất làm cơ sở xác định giá trị bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và quy định việc xác định giá trị bồi 

thường hỗ trợ): “Trường hợp khi xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền thông báo không được phép xây dựng thì không được bồi thường, không 

được hỗ trợ…”. Đối chiếu với các quy định nêu trên thì tài sản gắn liền với đất 

của hộ ông Cao Sỹ Đức đang có đơn khiếu nại không được bồi thường, không 

được hỗ trợ.  
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Như vậy, việc UBND thành phố Sầm Sơn không bồi thường, không hỗ trợ 

tài sản gắn liền với đất trên thửa đất của hộ ông Đức (đang có đơn khiếu nại) là 

đúng quy định.  

3. Về nội dung kiến nghị 

Hộ ông Cao Sỹ Đức kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành 

phố Sầm Sơn xem xét để bố trí cho hộ ông Đức đất tái định cư hoặc giao đất 

theo giá quy định của UBND tỉnh (do hộ gia đình ông Đức không còn nơi ở nào 

khác trên địa bàn phường Trung Sơn).  

Qua xem xét cho thấy nội dung kiến nghị này đang thuộc thẩm quyền xem 

xét, giải quyết của UBND thành phố Sầm Sơn.  

IV. KẾT LUẬN 

1. Về việc hộ gia đình ông Cao Sỹ Đức đòi bồi thường đất ở 

Thửa đất hộ ông Cao Sỹ Đức đang có đơn khiếu nại không có giấy tờ về 

quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100, Luật Đất đai năm 2013 và Điều 

18, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; có nguồn gốc 

là đất nông nghiệp; hộ ông Cao Sỹ Đức đã vi phạm pháp luật trong việc tự ý 

chuyển mục đích sử dụng đất (quy định tại Điều 6, Luật Đất đai năm 1993). Vì 

vậy, không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo quy 

định tại Điều 101, Luật Đất đai năm 2013 và Khoản 5, Điều 19, Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Do đó, không đủ điều kiện bồi 

thường là đất ở theo quy định tại Khoản 1, Điều 75, Luật Đất đai năm 2013 và 

quy định tại Khoản 1, Điều 13, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014.  

Việc UBND thành phố Sầm Sơn chỉ bồi thường đất trồng cây lâu năm, 

không bồi thường đất ở cho diện tích đất thu hồi 104,6m
2
 cho hộ gia đình ông 

Cao Sỹ Đức là đúng quy định. 

 Nội dung khiếu nại này của hộ gia đình ông Cao Sỹ Đức là không có cơ sở.  

2. Về việc hộ gia đình ông Cao Sỹ Đức đòi bồi thường tài sản gắn liền 

với đất 

 Khi tạo lập tài sản gắn liền với đất của hộ ông Cao Sỹ Đức đã vi phạm 

pháp luật trong việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất (từ đất nông nghiệp sang 

đất phi nông nghiệp) và xây dựng công trình không được cấp phép xây dựng. Do 

đó không được bồi thường, không được hỗ trợ theo định tại Khoản 2, Điều 92, 

Luật Đất đai năm 2013 và quy định tại Điều 4, Quy định kèm theo Quyết định 

số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Thanh Hoá.  

Việc UBND thành phố Sầm Sơn không bồi thường, không hỗ trợ tài sản 

gắn liền với đất trên thửa đất của hộ ông Đức (đang có đơn khiếu nại) là đúng 

quy định. 

 Nội dung khiếu nại này của hộ gia đình ông Cao Sỹ Đức là không có cơ sở.  
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Từ kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Việc ông Cao Sỹ Đức khiếu nại đòi bồi thường là đất ở đối với 

diện tích đất bị thu hồi 104,6m
2
; khiếu nại đòi bồi thường tài sản gắn liền với đất 

bị thu hồi là không có cơ sở.  

Điều 2. Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, nếu ông Cao Sỹ 

Đức không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại này thì có quyền khởi 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Sầm 

Sơn, Chủ tịch UBND phường Trung Sơn, ông Cao Sỹ Đức và các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 Quyết định;    

- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 

- Ban Tiếp công dân Trung ương (để b/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 

 

Lê Đức Giang 
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