UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THANH HÓA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 4079 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 25 tháng9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Trịnh Thị Hồng
Thôn Thọ Vực, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
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 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại năm 2011;
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 Quyết định số 5186/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc ủy quyền giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo;
Xét Báo cáo số 158/BC-STNMT ngày 22/9/2020 của Sở Tài nguyên và
Môi trường tỉnh về kết quả xác minh nội dung khiếu nại của bà Trịnh Thị
Hồng ở thôn Thọ Vực, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc.
I. NỘI DUNG KHIẾU NẠI

Nggày 01/6/2018, UBND huyện Vĩnh Lộc ban hành Quyết định số
797/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thực
hiện dự án Quy hoạch đất ở dân cư xã Vĩnh Ninh, theo đó hộ ông Trịnh Văn
Lộc và hộ ông Trịnh Văn Sơn (02 ông là con ông Đức, bà Hồng là con gái
ông Đức) bị thu hồi diện tích 923 m2 đất nông nghiệp được bồi thường, hỗ trợ
với số tiền là 122.368.275 đồng.
Ngày 15/10/2019, UBND xã Vĩnh Ninh (nay là xã Ninh Khang) có Báo
cáo số 179/BC-UBND, trong đó có nội dung: Hội đồng GPMB huyện đã giải
quyết cho 03 khẩu trong gia đình bà Hồng nhận tiền đền bù diện tích 923 m2
với số tiền 489.000.000 đồng. Căn cứ vào Báo cáo nêu trên của xã, bà Hồng
cho rằng gia đình bà mới nhận số tiền đền bù là 122.368.275 đồng, còn lại số
tiền chưa được thanh toán là 366.631.725 đồng (489.000.000 đồng 122.368.275 đồng). Do đó, bà Hồng có đơn khiếu nại đòi bồi thường số tiền
còn thiếu là 366.631.725 đồng.
Ngày 29/5/2020, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc giải quyết tại Quyết
định số 1878/QĐ-UBND, nội dung: Giữ nguyên kết quả đền bù, hỗ trợ
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GPMB đối với hộ ông Trịnh Văn Sơn và hộ ông Trịnh Văn Lộc là
122.368.275 đồng đúng theo Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 01/6/2018
của UBND huyện Vĩnh Lộc về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ
GPMB phục vụ dự án Quy hoạch đất ở dân cư năm 2018 tại xã Vĩnh Ninh.
Không đồng ý với Quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND huyện
Vĩnh Lộc, bà Trịnh Thị Hồng có đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh, đề
nghị được bồi thường, hỗ trợ số tiền còn lại là 366.631.725 đồng.
II. KẾT QUẢ XÁC MINH

1. Về việc bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Trịnh Văn Lộc và hộ
ông Trịnh Văn Sơn
Theo Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND huyện
Vĩnh Lộc về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt
bằng phục vụ dự án Quy hoạch đất ở dân cư năm 2018 tại xã Vĩnh Ninh (nay
là xã Ninh Khang), theo đó:
a) Hộ ông Trịnh Văn Sơn: Được bồi thường, hỗ trợ 81.652.000 đồng,
cụ thể gồm:
- Bồi thường về đất: 24.640.000 đồng (616 m2 x 40.000 đồng/m2).
- Hỗ trợ 1,5 lần chuyển đổi nghề và tạo việc làm: 36.960.000 đồng
(616m2 x 40.000 đồng/m2 x 1,5).
- Bồi thường cây cối, hoa màu: 2.772.000 đồng (616 m2 x 4.500
đồng/m2).
- Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất: 17.280.000 đồng (04 khẩu x 12
tháng x 30kg/khẩu/tháng x 12.000 đồng/kg).
b) Hộ ông Trịnh Văn Lộc: Được bồi thường, hỗ trợ 40.716.275 đồng,
cụ thể gồm:
- Bồi thường về đất: 12.278.000 đồng (306,95 m2 x 40.000 đồng/m2).
- Hỗ trợ 1,5 lần chuyển đổi nghề và tạo việc làm: 18.417.000 đồng
(306,95 m2 x 40.000 đồng/m2 x 1,5).
- Bồi thường cây cối, hoa màu: 1.381.275 đồng (306,95 m2 x 4.500
đồng/m2).
- Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất: 8.640.000 đồng (02 khẩu x 12 tháng
x 30kg/khẩu/tháng x 12.000 đồng/kg).
Như vậy, theo Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của
UBND huyện Vĩnh Lộc về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải
phóng mặt bằng phục vụ dự án Quy hoạch đất ở dân cư năm 2018 tại xã Vĩnh
Ninh, tổng số tiền hộ ông Trịnh Văn Sơn và hộ ông Trịnh Văn Lộc được bồi
thường, hỗ trợ là 122.368.275 đồng (ông Sơn và ông Lộc đã ký nhận số tiền
này vào ngày 29/5/2018).
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2. Kết quả làm việc với bà Trịnh Thị Hồng
Bà Hồng cho rằng Báo cáo số 179/BC-UBND ngày 15/10/2019 của
UBND xã Vĩnh Ninh, gia đình bà (hộ ông Sơn và hộ ông Lộc) được bồi
thường số tiền là 489.000.000 đồng, đã nhận 122.368.275 đồng, do đó bà
khiếu nại đề nghị được thanh toán số tiền còn lại 366.631.725 đồng. Ngoài ra,
tại Quyết định giải quyết khiếu nại số 1878/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của
Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc cho rằng UBND xã đã đánh máy sai tổng số
tiền đền bù là 122.368.275 đồng thành 489.000.000 đồng, bản thân bà Hồng
là công dân nhận thấy không thể xảy ra nhầm lẫn như vậy.
3. Kết quả làm việc với UBND xã Ninh Khang
Tại Báo cáo số 179/BC-UBND ngày 15/10/2019 của UBND xã Vĩnh
Ninh (nay là xã Ninh Khang) có nêu: Gia đình ông Đức (hộ ông Sơn và hộ
ông Lộc) được bồi thường, hỗ trợ 489.000.000 đồng là số liệu nhầm do đánh
máy, UBND xã đã tổ chức kiểm điểm và báo cáo UBND huyện Vĩnh Lộc.
Người ký Báo cáo số 179/BC-UBND ngày 15/10/2019 nêu trên là ông
Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ninh, nay là Phó Bí thư Thường
trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ninh Khang đã có Bản kiểm điểm cá nhân
ngày 27/6/2020; đồng thời, UBND xã Ninh Khang đã báo cáo UBND huyện
Vĩnh Lộc tại Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 20/7/2020, với nội dung: Việc
trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho hộ ông Trịnh Văn Sơn và hộ ông
Trịnh Văn Lộc là 122.368.275 đồng nhưng do nhầm lẫn trong quá trình soạn
thảo Báo cáo số 179/BC-UBND ngày 15/10/2019 nên đã ghi thành
489.000.000 đồng.
III. KẾT LUẬN

- Thực hiện dự án Quy hoạch đất ở dân cư năm 2018 tại xã Vĩnh Ninh
(nay là xã Ninh Khang), ngày 01/6/2018 UBND huyện Vĩnh Lộc đã ban hành
Quyết định số 797/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ
trợ giải phóng mặt bằng cho hộ ông Trịnh Văn Lộc hộ ông Trịnh Văn Sơn
được bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền là 122.368.275 đồng.
- Việc UBND xã Vĩnh Ninh (nay là xã Ninh Khang) đã sai sót trong
soạn thảo văn bản và bị nhầm giá trị bồi thường, hỗ trợ từ 122.368.275 đồng
thành 489.000.000 đồng dẫn đến việc bà Hồng khiếu nại.
- Việc bà Trịnh Thị Hồng khiếu nại đề nghị được bồi thường, hỗ trợ số
tiền còn thiếu, chưa chi trả 366.631.725 đồng là không có cơ sở.
Từ kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Việc bà Trịnh Thị Hồng ở thôn Thọ Vực, xã Ninh Khang,
huyện Vĩnh Lộc khiếu nại đề nghị được bồi thường, hỗ trợ số tiền còn thiếu,
chưa chi trả 366.631.725 đồng là không có cơ sở.
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Điều 2. Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, nếu bà Trịnh Thị
Hồng 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 huyện Vĩnh
Lộc, Chủ tịch UBND xã Ninh Khang, bà Trịnh Thị Hồng 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 (B/c);
- Ban Tiếp công dân Trung ương (B/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TD.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Quyền

