
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÒA VANG 

Số:          /UBND-TNMT 

V/v trả lời đơn kiến nghị của  

ông (bà) Phạm Phường, Phạm Khuê 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hòa Vang, ngày       tháng  10 năm 2022 

Kính gửi: Ông Phạm Phường và ông Phạm Khuê trú tại thôn 

Phú Hòa 2, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành 

phố Đà Nẵng 

UBND huyện Hoà Vang nhận được Phiếu chuyển số 217/HĐND-PC ngày 

20/9/2022 của HĐND thành phố Đà Nẵng về việc chuyển đơn kiến nghị của các 

ông Phạm Phường và ông Phạm Khuê. Nội dung kiến nghị: Đề nghị giải thích lý 

do bồi thường, tái định cư đối với bà Đặng Thị Mỹ Linh, ông Võ Văn Hậu và 

ông Phạm Quý tại dự án Tuyến đường ven sông Tuyên Sơn – Túy Loan; Vì sao 

thửa đất số 802 nằm trong GCN của ông nhưng lại cấp cho người khác. Về vấn 

đề này, UBND huyện trả lời cụ thể như sau: 

1. Đối với hồ sơ bà Đặng Thị Mỹ Linh – người đại diện thừa kế của 

bà Trần Thị Tánh 

Hộ bà Trần Thị Tánh (hiện đã chết) được UBND huyện Hòa Vang cấp 

GCNQSDĐ số 1059 ngày 05/3/1996 tại thửa đất số 689, tờ bản đồ số 24, diện 

tích 1.032,0m
2 
đất thổ cư. 

- Hiện trạng nhà.  

Diện tích sử dụng theo số liệu đo đạc hiện trạng của Trung tâm Kỹ thuật 

Tài nguyên và Môi trường thành phố: 421.8m
2
, diện tích thu hồi: 421.8m

2
. 

Theo xác nhận của UBND xã Hòa Nhơn: thửa đất trên đối chiếu bản đồ 

được đo vẽ theo Nghị định 64/CP thuộc một phần thửa đất số 689, tờ bản đồ số 24, 

một phần diện tích thửa đất số 645, tờ bản đồ số 24. Thửa đất số 689, tờ bản đồ số 

24 đã thu hồi một phần cho dự án Nâng cấp mở rộng đường Quốc lộ 14B (thu hồi 

709.2m
2
/991.3m

2
). Đối chiếu hồ sơ đăng ký theo Chỉ thị 299/TTg của Thủ tướng 

Chính phủ thuộc thửa đất số 671, tờ bản đồ số 04, diện tích 1.350,0m
2
 đất thổ cư do 

ông Võ Bân kê khai (ông Bân là chồng của bà Trần Thị Tánh). 

Đối chiếu bản đồ được đo vẽ theo Nghị định 64/CP: thuộc thửa đất số 

689, tờ bản đồ số 24, diện tích 1.032,0m
2 
đất thổ cư do bà Trần Thị Tánh kê khai 

(đã thu hồi một phần diện tích để làm đường Quốc lộ 14B), một phần của thửa 

thửa đất số 645, tờ bản đồ số 24, diện tích 1.260m
2
 đất thổ cư do ông Võ Thi kê 

khai và một phần thửa thửa đất số 688, tờ bản đồ số 24, diện tích 64m
2
 loại đất 

hoang chưa sử dụng.  

Kết quả được bồi thường, hỗ trợ tại dự án Nâng cấp mở rộng đường Quốc 

lộ 14B: bồi thường 100% giá trị đất ở hạng 4 cho diện tích 286,2m
2
. Bồi thường 

theo giá trị đất nông nghiệp hạng 2 cho diện tích: 423,0m
2
. 

Diện tích còn lại trong GCN QSDD sau khi thu hồi để thực hiện dự án 

Nâng cấp mở rộng đường Quốc lộ 14B: 322,8m
2
. 
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Trên cơ sở nguồn gốc sử dụng đất như vậy, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư dự án Tuyến đường ven sông Tuyên Sơn – Túy Loan đã phê duyệt 

mức bồi thường, hỗ trợ như sau: Bồi thường 100% giá đất ở cho diện tích: 

322,8m
2
. Hỗ trợ 100% giá đất trồng cây hàng năm vị trí 1 đồng bằng (đơn giá: 

70.000 đ/m
2
) cho diện tích 99,0m

2
. Bồi thường 100% tài sản trên đất theo Quyết 

định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

Và giải quyết bố trí tái định cư theo Quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày 

21/6/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Phương án bố trí tái 

định cư dự án đường ven sông Tuyên Sơn – Túy Loan tại huyện Hòa Vang. 

Như vậy, việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Tuyến 

đường ven sông Tuyên Sơn – Túy Loan phê duyệt mức bồi thường, hỗ trợ và bố 

trí tái định cư cho hộ bà Trần Thị Tánh là đúng theo quy định. 

2. Đối với hồ sơ ông Võ Văn Hậu 

Hộ ông Võ Văn Hậu được UBND huyện Hòa Vang cấp GCNQSDĐ số 

00332 ngày 05/3/1996 tại thửa đất số 646, tờ bản đồ số 24, diện tích: 274,0m
2
 

đất thổ cư. 

Diện tích sử dụng theo số liệu đo đạc hiện trạng của Trung tâm Kỹ thuật 

Tài nguyên và Môi trường thành phố: 469,3m
2
, diện tích thu hồi: 469,3m

2
. 

- Hiện trạng nhà.  

Theo xác nhận của UBND xã Hòa Nhơn: Thửa đất trên đối chiếu bản đồ 

được đo vẽ theo Nghị định 64/CP thuộc thửa đất số 686, tờ bản đồ số 24, diện 

tích 468,0m
2
 loại đất hoang, hộ ông Võ Văn Hậu khai hoang sử dụng và làm nhà 

ở sau ngày 15/10/1993 và trước ngày 01/7/2004. 

(Chủ hộ có cung cấp GCN nêu trên nhưng vị trí cấp GCN không thuộc vị 

trí thửa đất bị thu hồi). 

Trên cơ sở nguồn gốc sử dụng đất như vậy, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư dự án Tuyến đường ven sông Tuyên Sơn – Túy Loan đã phê duyệt 

mức bồi thường, hỗ trợ như sau: Bồi thường 60% giá đất trồng cây lâu năm vị trí 

1 đồng bằng cho diện tích 469,3m
2
. Hỗ trợ 80% nhà cửa, vật kiến trúc. Bồi 

thường 100% cây cối theo quy định tại Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 

30/11/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng. Không giải quyết bố trí tái định cư. 

Sau đó, ông Võ Văn Hậu bổ sung GCN đã được Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai tại huyện Hòa Vang cho phép điều chỉnh ngày 10.11.2020 từ 

thửa đất số 646, tờ bản đồ 24 thành thửa đất số 686, tờ bản đồ 24 (theo biên bản 

của UBND xã Hòa Nhơn ngày 13/8/2020 kèm theo phiếu lấy ý kiến khu dân cư 

được UBND xã Hòa Nhơn xác nhận ngày 31/8/2020) 

Trên cơ sở GCN QSDĐ đã được điều chỉnh, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư dự án Tuyến đường ven sông Tuyên Sơn – Túy Loan đã điều 

chỉnh phê duyệt mức bồi thường, hỗ trợ như sau: Bồi thường 100% giá đất ở cho 

diện tích 274,0m
2
. Hỗ trợ 100% giá đất trồng cây lâu năm vị trí 1 đồng bằng 

(đơn giá: 35.000đ/m
2
) cho diện tích 194,0m

2
. Không bồi thường cho diện tích 

1,3m
2
. Bồi thường 100% tài sản có trên đất theo quy định tại Quyết định số 
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38/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng. Và giải 

quyết bố trí tái định cư theo Quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của 

UBND thành phố Đà Nẵng. 

Như vậy, việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Tuyến 

đường ven sông Tuyên Sơn – Túy Loan phê duyệt mức bồi thường, hỗ trợ và bố 

trí tái định cư cho ông Võ Văn Hậu là đúng theo quy định. 

3. Đối với hồ sơ ông Phạm Quý 

Hộ ông Phạm Quý được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà 

Nẵng cấp GCNQSDĐ số CTs 88911 ngày 05/02/2016 tại thửa đất số 802, tờ bản 

đồ số 24, diện tích 105,0m
2 
đất ở. 

- Hiện trạng nhà  

Qua kiểm tra hồ sơ cấp GCN QSDĐ của ông Phạm Quý, UBND huyện 

giải thích việc ông Phạm Phường và ông Phạm Khuê cho rằng ông Phạm Quý ở 

nhờ trong nhà của cha mẹ ông, không có GCN QSDĐ nhưng được bố trí tái định 

cư và giải thích vì sao thửa đất 302 trong GCN của ông nhưng lại cấp cho người 

khác cụ thể như sau: 

Ngày 01/4/2003, ông Phạm Nhập và bà Phạm Thị Khoai (cha và mẹ của 

ông Phạm Phường và ông Phạm Khuê) chuyển nhượng cho ông Phạm Quý và 

bà Trịnh Thị Thanh 105m
2
 tại thửa đất số 687, tờ bản đồ số 24, được UBND xã 

Hòa Nhơn và UBND huyện xác nhận và cấp GCNQSDĐ số 2911 ngày 

14/5/2003 thửa đất số 802, tờ bản đồ số 24. Vị trí khu đất chuyển nhượng nằm ở 

phía Tây ngôi nhà của bà Phạm Thị Thương (em gái ông Phạm Phường và ông 

Phạm Khuê) hiện đang ở. (Sơ đồ vị trí có gửi kèm Công văn này). 

Theo Biên bản xác định ranh giới thửa đất được UBND xã Hòa Nhơn lập 

ngày 19/10/2015: đối chiếu bản đồ được đo vẽ theo Nghị định 64/CP, thửa đất 

số 687, tờ bản đồ số 24 có hiện trạng thực tế thay đổi so với sơ đồ đã cấp GCN. 

Sơ đồ vị trí chuyển nhượng quyền sử dụng đất thửa đất số 802, tờ bản đồ số 24 

nằm chồng lên phần diện tích miếu đã xây dựng từ trước năm 1975. Theo hiện 

trạng sử dụng thì thửa đất số 802, tờ bản đồ số 24 nằm hướng Đông của thửa đất 

số 687, tờ bản đồ số 24. Nội dung làm việc này đã được ông Phạm Khuê và ông 

Phạm Quý ký xác nhận. 

Ngày 15/12/2015, ông Phạm Quý liên hệ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai tại huyện để được cấp đổi GCN QSDĐ tại thửa đất số 802, tờ bản đồ số 

24. Trên cơ sở Biên bản xác định ranh giới thửa đất được UBND xã Hòa Nhơn 

lập ngày 19/10/2015 và hồ so do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại 

huyện lập, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã cấp đổi GCN QSDĐ số 

88911 ngày 05/02/2016 tại thửa đất số 802, tờ bản đồ số 24 cho ông Phạm Quý. 

Giấy chứng nhận QSDĐ của ông Phạm Khuê cũng thể hiện vị trí thửa đất này 

nhưng do ông Phạm Phường và ông Phạm Khuê nhìn không rõ nên nhầm là thửa 

đất số 302. 

Như vậy, việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Tuyến 

đường ven sông Tuyên Sơn – Túy Loan phê duyệt mức bồi thường, hỗ trợ và bố 

trí tái định cư cho ông Phạm Quý là đúng theo quy định. 
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Sau khi Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Tuyến đường 

ven sông Tuyên Sơn – Túy Loan giải thích, chiều ngày 13/9/2022, ông Phạm 

Khuê đã ký biên bản bàn giao mặt bằng và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, đất tái 

định cư theo quy định. 

Vậy UBND huyện Hòa Vang có ý kiến trả lời cho ông Phạm Phường và ông 

Phạm Khuê được biết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND TP (để báo cáo); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVP HĐND và UBND huyện; 

- BTCD huyện; 

- Lưu: VT,TNMT (Phương). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

            

 Nguyễn Tấn Khoa 
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