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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 01/2021/HC-GĐT 

Ngày 27 tháng 01 năm 2021 
V/v yêu cầu hủy giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Cò; 

Các Thẩm phán: - Ông Nguyễn Văn Tiến; 

- Bà Đào Thị Xuân Lan; 

- Ông Trần Hồng Hà; 

- Ông Phạm Quốc Hưng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thanh Thủy, Thư ký Tòa án nhân dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Ông Lê Thành Dương, Kiểm 

sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 27 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã mở 

phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hành chính về “Yêu cầu hủy giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất” giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Ông Nguyễn Hữu B, sinh năm 1940; địa chỉ: Thôn T,

xã D, huyện K, tỉnh Khánh Hòa 

Người đại diện hợp pháp của người khởi kiện: Ông Nguyễn Hữu Đ, sinh 

năm 1969, địa chỉ: Khu phố M, phường VH, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận (được 

ủy quyền theo Văn bản ủy quyền số 806/2017 ngày 22/3/2017 của ông Nguyễn 

Hữu B). 

2. Người bị kiện: Ủy ban nhân dân huyện K, tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: Số LTT, đường T, thị trấn D, huyện K, tỉnh Khánh Hòa. 

Người đại diện hợp pháp của người bị kiện: Ông Nguyễn Hữu H, sinh năm 

1963; chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện K (được ủy quyền theo Văn 

bản ủy quyền số 400/UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

K, tỉnh Khánh Hòa). 
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện: Ông Hoàng Hữu 

H1, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện K, tỉnh Khánh Hòa và 

ông Lê Hoàng C, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện K, tỉnh 

Khánh Hòa. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Bà Nguyễn Thị Ngọc H2, sinh năm 1967; địa chỉ: Thôn L, xã A, huyện 

K, tỉnh Khánh Hòa. 

 - Ông Hồ Văn N, sinh năm 1945 và bà Nguyễn Thị C1, sinh năm 1946; 

cùng địa chỉ: Số C, đường V, phường N, thành phố T, tỉnh Khánh Hòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Ông Nguyễn Hữu B trình bày: Nguồn gốc thửa đất số 212 tờ bản đồ số 

01, diện tích 420m2 tại xã D, huyện K, tỉnh Khánh Hòa là của cụ Nguyễn Đ (cha 

của ông B). Thửa đất này nằm trong diện tích 1.370m2 tại thửa số 405, tờ bản đồ 

số 10 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 30/12/1989 mang 

tên cụ Đ. Cụ Đ mất ngày 24/5/1996. Từ năm 1996 ông B liên tục tranh chấp 

quyền sử dụng đất với các anh chị em của ông B, trong đó có bà Nguyễn Thị C1.  

Ngày 06/3/1997, Ủy ban nhân dân huyện K đã cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số 00910/QSDĐ/DT-DK cho vợ chồng bà Nguyễn Thị C1 và 

ông Hồ Văn N đối với thửa đất số 212 nêu trên.   

Ngày 07/10/2009, bà C1 và ông N lập hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 

diện tích đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00910/QSDĐ/DT-DK 

cho bà Nguyễn Thị Ngọc H2.  

Ngày 26/11/2009, Ủy ban nhân dân huyện K cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số AP 360616 cho bà Nguyễn Thị Ngọc H2 đối với thửa đất nêu 

trên. 

Ngày 02/8/2010, ông B có đơn khởi kiện yêu cầu hủy Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số 0910/QSDĐ/DT-KT ngày 06/3/1997 của Ủy ban nhân dân 

huyện K cấp cho hộ bà C1, ông N. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 03/2011/HCST ngày 21/01/2011, Tòa 

án nhân dân huyện Diên Khánh quyết định: Bác yêu cầu khởi kiện của ông B. 

Ngày 24/01/2011, ông B kháng cáo bản án sơ thẩm. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 05/2011/HCPT ngày 14/4/2011, Tòa 

án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định: Bác kháng cáo của ông B và giữ 

nguyên quyết định của bản án sơ thẩm. 

Ngày 05/4/2012, ông B có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc 

thẩm đối với bản án hành chính phúc thẩm nêu trên. 

Ngày 20/8/2014, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã Quyết định kháng 

nghị giám đốc thẩm số 23/2014/KN-HC với nội dung: Kháng nghị đối với Bản 

án hành chính phúc thẩm số 05/2011/HCPT ngày 14/4/2011 của TAND tỉnh 
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Khánh Hòa, đề nghị Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc 

thẩm theo hướng hủy bản án hành chính phúc thẩm nêu trên và giao hồ sơ vụ án 

về Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định 

của pháp luật. 

Tại Quyết định giám đốc thẩm số 04/2015/GĐT-HC ngày 28/01/2015 của 

Tòa án nhân dân tối cao đã quyết định: Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 

23/2014/KN-HC ngày 20/8/2014 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, hủy 

Bản án hành chính phúc thẩm số 05/2011/HCPT ngày 14/4/2011 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa; giao hồ sơ vụ án về Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa 

để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 06/2015/HC-PT ngày 12/8/2015 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định: Hủy Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số 00910/QSDĐ/DT-DK ngày 06/3/1997 của Ủy ban nhân dân huyện 

K cấp cho hộ bà Nguyễn Thị C1, ông Hồ Văn N. 

Ngày 01/8/2016, ông B khởi kiện yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số AP 360616 (số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

H01972) ngày 26/11/2009 do Ủy ban nhân dân huyện K cấp cho bà Nguyễn Thị 

Ngọc H2. Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện là 

ông Nguyễn Hữu Đ bổ sung yêu cầu giải quyết hậu quả của việc hủy giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, cụ thể là yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng, 

cây cối có trên đất, trả lại nguyên hiện trạng đất ban đầu. 

Ủy ban nhân dân huyện K cho rằng hiện nay giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cấp cho hộ bà C1, ông N đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên 

hủy, việc này gây thiệt hại đến bà H2. Theo quy định tại khoản 5 Điều 87 Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì: “Việc xử lý thiệt hại 

do việc cấp Giấy chứng nhận pháp luật gây ra thực hiện theo quyết định hoặc 

bản án của Tòa án nhân dân.” Hiện nay, chưa có phán quyết của Tòa án nên 

chưa đủ cơ sở để Ủy ban nhân dân huyện K thực hiện việc thu hồi Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà H2. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 03/2017/HC-ST ngày 12/6/2017, Tòa án 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định: 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Hữu B. 

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H01972 ngày 26/11/2009 của 

Ủy ban nhân dân huyện K cấp cho hộ chị Nguyễn Thị Ngọc H2 đối với 420m2 đất 

tại thửa số 212, tờ bản đồ số 01 xã D, huyện K, tỉnh Khánh Hòa. 

Đối với yêu cầu bổ sung của ông Nguyễn Hữu Đ buộc chị H2 tháo dỡ toàn 

bộ công trình xây dựng, cây cối có trên đất, trả nguyên hiện trạng đất ban đầu 

cho ông Nguyễn Hữu B, Tòa án không xem xét giải quyết, nếu sau này các đương 

sự có yêu cầu sẽ được xem xét giải quyết bằng vụ việc dân sự khác. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo 

của đương sự. 
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Ngày 22/6/2017, bà H2 kháng cáo bản án sơ thẩm nêu trên. 

 Ngày 24/6/2017, ông Nguyễn Hữu Đ là người đại diện theo ủy quyền của 

người khởi kiện kháng cáo bản án sơ thẩm. 

 Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 04/2017/HCPT ngày 13/11/2017, Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng quyết định: 

 Sửa Bản án hành chính sơ thẩm số 03/2017/HC-ST ngày 12/6/2017 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, cụ thể: 

 Bác yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Hữu B về việc: Hủy Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số H01972 (AP 360616) ngày 26/11/2009 của Ủy ban 

nhân dân huyện K đã cấp cho hộ chị Nguyễn Thị Ngọc H2 đối với 420m2 đất tại 

thửa số 212, tờ bản đồ số 01 xã D, huyện K, tỉnh Khánh Hòa. 

 Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí sơ thẩm, án phí 

phúc thẩm. 

 Ngày 07/6/2018, ông Nguyễn Hữu B có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục 

giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm nêu trên. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 06/QĐKNGĐT-VKS-HC 

ngày 15/10/2020, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị Bản án 

hành chính phúc thẩm số 04/2017/HC-PT ngày 13/11/2017 của Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Đà Nẵng và đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

xét xử giám đốc thẩm, hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 04/2017/HC-PT 

ngày 13/11/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; giữ nguyên quyết 

định của Bản án hành chính sơ thẩm số 03/2017/HC-ST ngày 12/6/2017 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 

 Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề 

nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Năm 2010, ông Nguyễn Hữu B khởi kiện yêu cầu hủy Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số 00910/QSDĐ/DT-DK ngày 06/3/1997 do Ủy ban 

nhân dân huyện K cấp cho vợ chồng bà Nguyễn Thị C1 và ông Hồ Văn N đối 

với thửa đất số 212 tờ bản đồ số 01, diện tích 420m2 tại xã D, huyện K, tỉnh 

Khánh Hòa. Tuy nhiên, ngày 07/10/2009, bà C1 và ông N đã lập hợp đồng 

chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số 00910/QSDĐ/DT-DK cho bà Nguyễn Thị Ngọc H. Ngày 26/11/2009, Ủy ban 

nhân dân huyện K cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 360616 cho 

bà Nguyễn Thị Ngọc H2 đối với thửa đất nêu trên. Lẽ ra, Tòa án cấp sơ thẩm 

(năm 2011) phải làm rõ yêu cầu khởi kiện của ông B và xem xét cả giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà H2. Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm 

(năm 2011) chỉ xem xét và quyết định bác yêu cầu khởi kiện của ông B về việc 

hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà C1, ông N là không đúng.  
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[2] Tại Quyết định giám đốc thẩm số 04/2015/GĐT-HC ngày 28/01/2015 

của Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tối cao đã nhận định “Khi giải quyết lại vụ 

án hành chính, ngoài việc xem xét, đánh giá tính hợp pháp của đối tượng khởi 

kiện là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00910/QSDĐ/DT-DK ngày 

06/3/1997 của UBND huyện K cấp cho hộ bà Nguyễn Thị C1 và ông Hồ Văn N, 

Tòa án cũng phải xem xét đánh giá tính hợp pháp của việc UBND huyện K cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H01972 ngày 26/11/2009 cho bà Nguyễn 

Thị Ngọc H2” và quyết định hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 

05/2011/HCPT ngày 14/4/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, giao hồ 

sơ vụ án về Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa để xét xử phúc thẩm lại theo đúng 

quy định của pháp luật.  

[3] Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 06/2015/HC-PT ngày 12/8/2015 

của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã nhận định: "Đối với việc UBND huyện K 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số HO1972 ngày 26/11/2009 cho bà 

Nguyễn Thị Ngọc H2 (phần diện tích đất nhận chuyển nhượng của bà C1 và ông 

N) trong thời điểm ông Nguyễn Hữu B đang có tranh chấp chưa được cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết nhưng UBND huyện K vẫn cho chuyển nhượng là không 

đúng với Luật Đất đai năm 1993. Tuy nhiên khi giải quyết cấp sơ thẩm chưa xem 

xét giải quyết việc UBND huyện K cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

H01972 ngày 26/11/2009 cho bà Nguyễn Thị Ngọc H2, mặt khác ông B chỉ yêu 

cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà UBND huyện K đã cấp cho hộ bà 

Nguyễn Thị C1 và ông Hồ Văn N. Vì vậy cấp phúc thẩm chỉ giải quyết những vấn 

đề mà cấp sơ thẩm giải quyết và người khởi kiện yêu cầu, nên đối với việc UBND 

huyện K  cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H01972 ngày 26/11/2009 

cho bà Nguyễn Thị Ngọc H2, ông B có quyền khiếu nại đến UBND huyện K để 

giải quyết hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật”. Như vậy, việc xem xét 

tính hợp pháp của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà H2 chưa 

được thực hiện. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý, giải quyết yêu cầu khởi kiện 

của ông B về việc yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà 

H2 là đúng. 

 [4] Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 360616 ngày 26/11/2009 

do Ủy ban nhân dân huyện K cấp cho bà H2 trên cơ sở hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất giữa bà C1, ông N với bà H2 ngày 07/10/2009. Tại thời điểm 

này, ông B có nhiều đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân xã D và Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện K đề nghị ngăn chặn việc chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất của bà C1, ông N. Theo quy định tại Điều 132 Bộ luật dân sự 2005, 

khoản 1 Điều 106 Luật đất đai 2003 thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất giữa bà C1, ông N với bà H2 là vô hiệu, nên việc Ủy ban nhân dân huyện K 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà H2 là không có căn cứ.  

[5] Tòa án cấp sơ thẩm quyết định chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện 

của ông B về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H01972 ngày 

26/11/2009 của Ủy ban nhân dân huyện K cấp cho bà Nguyễn Thị Ngọc H2 đối 

với 420m2 đất tại thửa số 212, tờ bản đồ số 01 xã D, huyện Diên K là đúng. Tòa 

án cấp phúc thẩm căn cứ vào khoản 2 Điều 138 và Điều 258 Bộ luật dân sự 2005, 
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đồng thời căn cứ vào khoản 2, 3 Điều 133 và Điều 168 Bộ luật dân sự 2015 trong 

khi các điều luật của Bộ luật dân sự 2005 và Bộ luật dân sự 2015 có nội dung 

khác nhau để quyết định bác yêu cầu khởi kiện của ông B là không đúng.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 266, Điều 271, khoản 2 Điều 272 và Điều 273 Luật 

tố tụng hành chính 2015; 

 1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 06/QĐKNGĐT-

VKS-HC ngày 15/10/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

  2. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 04/2017/HCPT ngày 13/11/2017 

của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; Giữ nguyên Bản án hành chính sơ 

thẩm số 03/2017/HC-ST ngày 12/6/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 

Nơi nhận: 

- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- Viện trưởngVKSNDTC (để biết); 

- TAND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Khánh Hòa; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa; 

- Cục THADS tỉnh Khánh Hòa; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: VP (TANDTC), Vụ GĐKTIII (3b), 

HSVA, Ths. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Cò 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 02/2021/HC-GĐT 

Ngày 27 tháng 01 năm 2021 
V/v khiếu kiện quyết định  

hành chính 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tiến – Phó Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao; 

Các Thẩm phán: - Ông Trần Văn Cò; 

- Bà Đào Thị Xuân Lan; 

- Ông Trần Hồng Hà; 

- Ông Phạm Quốc Hưng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thanh Thủy, Thư ký Tòa án nhân dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Ông Lê Thành Dương, Kiểm 

sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 27 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã mở 

phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định hành 

chính” giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1958; địa chỉ: Khu tập thể

Công ty B, tổ 11, thị trấn V, huyện V, tỉnh Hà Giang. 

Người đại diện hợp pháp của người khởi kiện: Bà Nguyễn Việt H, sinh năm 

1965, địa chỉ: Khu tập thể Công ty B, tổ 11, thị trấn V, huyện V, tỉnh Hà Giang 

(được ủy quyền theo Văn bản ủy quyền ngày 27/3/2019 của bà Nguyễn Thị T). 

2. Người bị kiện: Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang

Địa chỉ: Tổ 21, phường M, thành phố H, tỉnh Hà Giang. 

Người đại diện hợp pháp của người bị kiện: Ông Mai Quang H1, chức vụ: 

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang (được ủy quyền theo Văn bản ủy 

quyền số 769/GUQ-BHXH ngày 24/6/2019 của bà Nguyễn Thị Thanh H2, Phó 

Giám đốc phụ trách Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Bà Nguyễn Thị T là nhân viên của Ngân hàng N huyện H từ tháng 

02/1977. 

Ngày 29/9/1993, Ngân hàng N (nay là Ngân hàng N Việt Nam) – Chi 

nhánh tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 08/QĐ về việc cho bà T được nghỉ 

hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/10/1993. 

Ngày 29/5/1997, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 

119/BHXH-CĐCS về việc thu hồi Sổ bảo hiểm xã hội đối với bà T trong đó có 

nội dung: Hủy bỏ Quyết định số 08/QĐ ngày 29/9/1993 của Ngân hàng N; Thu 

hồi sổ hưu số 1089617 của bà T vì đã nghỉ hưởng chế độ trợ cấp một lần theo 

Quyết định số 176/HĐBT ngày 09/10/1989 của Hội đồng Bộ trưởng; bà T phải 

hoàn trả toàn bộ số tiền đã lĩnh từ khi nghỉ hưu ngày 01/10/1993 đến ngày 

31/5/1997 cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang, tổng cộng là 11.401.411 đồng. 

Ngày 15/8/2012, bà T có đơn đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang xem 

xét cho bà tiếp tục được hưởng lương hưu. 

Ngày 04/10/2012, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang ban hành Văn bản số 

600/BHXH-KT trả lời bà T về lý do bà bị cắt lương hưu hàng tháng với nội 

dung: Thông qua công tác kiểm tra kết hợp với nội dung Công văn số 29/NHNo 

ngày 03/5/1997 của Chi nhánh Ngân hàng N tỉnh Hà Giang, đề nghị thôi trả trợ 

cấp bảo hiểm xã hội đối với 05 trường hợp người lao động (trong đó có bà T) 

nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội không đúng quy định vì người lao động 

đã được giải quyết thôi việc hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định 

số 176/HĐBT ngày 09/10/1989 của Hội đồng Bộ trưởng về sắp xếp lại lao động 

trong các đơn vị kinh tế quốc doanh. 

Ngày 16/01/2019, bà T có đơn khởi kiện Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang 

do đã tự ý cắt lương hưu của bà trái pháp luật, bà không được nghỉ chế độ  theo 

Quyết định số 176/HĐBT như Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang nêu trong Văn 

bản số 600/BHXH-KT ngày 04/10/2012; yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà 

Giang bồi thường tiền lương hưu cho bà trong 21 năm. 

Ngày 13/3/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Thông báo số 

07/2019/TB-TA về việc trả lại đơn khởi kiện cho bà T với lý do đã hết thời hiệu 

giải quyết theo quy định tại Điều 116 Luật tố tụng hành chính. 

Bà T khiếu nại Thông báo trả lại đơn khởi kiện nêu trên của Tòa án nhân 

dân tỉnh Hà Giang. 

Ngày 01/4/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 

04/2019/QĐ-TA về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà T với nội dung: Giữ 

nguyên thông báo trả lại đơn khởi kiện. 

Bà T khiếu nại đến Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

Ngày 24/4/2019, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội ban hành Quyết 

định số 29/2019/QĐ-HC về việc giải quyết khiếu nại của bà T với nội dung: 

Chấp nhận đơn khiếu nại của bà T, yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang nhận 
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lại đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo của bà T để tiến hành việc 

thụ lý vụ án. 

Tại Đơn khởi kiện bổ sung đề ngày 07/6/2019 và ngày 30/7/2019, bà T 

yêu cầu hủy Quyết định số 119/BHXH-CĐCS ngày 29/5/1997 của Giám đốc 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang về việc thu hồi Sổ bảo hiểm xã hội của bà; hủy 

Văn bản số 600/BHXH-KT ngày 04/10/2012 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà 

Giang và bồi thường thiệt hại do các quyết định này gây ra. 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang cho rằng việc thu hồi sổ bảo hiểm xã hội 

của bà T và không tiếp tục chi trả lương hưu cho bà T từ tháng 6/1997, yêu cầu 

bà T hoàn trả toàn bộ số tiền lương đã lĩnh là đúng quy định của pháp luật. Bà T 

đã nhận được quyết định thu hồi sổ bảo hiểm xã hội và đã biết mình không được 

tiếp tục hưởng chế độ hưu trí ngay sau khi Bảo hiểm xã hội tỉnh ban hành quyết 

định thu hồi sổ bảo hiểm xã hội. 

Tại Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 03/2019/QĐST-

HC ngày 26/11/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang quyết định:  

Đình chỉ giải quyết vụ án hành chính sơ thẩm thụ lý số 07/2019/TLST-HC 

ngày 12/6/2019 giữa người khởi kiện là bà Nguyễn Thị T với người bị kiện là 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng 

cáo của đương sự. 

 Ngày 29/11/2019, bà T kháng cáo quyết định sơ thẩm nêu trên. 

 Tại Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với quyết định đình chỉ giải 

quyết vụ án số 21/2020/QĐ-PT ngày 26/02/2020, Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội quyết định:  

Không chấp nhận kháng cáo của bà T, giữ nguyên Quyết định đình chỉ 

giải quyết vụ án hành chính số 03/2019/QĐST-HC ngày 26/11/2019 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Hà Giang.  

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí phúc thẩm. 

 Ngày 02/6/2020, bà T có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm 

đối với quyết định phúc thẩm nêu trên. 

Ngày 04/6/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang có Công văn số 12/BC-

UBTP.m kiến nghị Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại quyết định phúc thẩm 

nêu trên. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 20/2020/KN-HC ngày 

02/12/2020, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị Quyết định giải quyết 

việc kháng cáo đối với quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 

21/2020/QĐ-PT ngày 26/02/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội theo 

thủ tục giám đốc thẩm và đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

xét xử giám đốc thẩm hủy Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với quyết 

định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 21/2020/QĐ-PT ngày 26/02/2020 

của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án 
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hành chính số 03/2019/QĐST-HC ngày 26/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Hà Giang; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang xét xử sơ thẩm 

lại theo đúng quy định của pháp luật.  

 Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề 

nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về đối tượng khởi kiện: Quyết định số 119/BHXH-CĐCS ngày 

29/5/1997 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang là văn bản hành chính, 

có nội dung thu hồi sổ hưu số 1089617 của bà T; buộc bà T phải hoàn trả toàn bộ 

số tiền đã lĩnh từ khi nghỉ hưu, tổng cộng là 11.401.411 đồng. Văn bản số 

600/BHXH-KT ngày 04/10/2012 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà giang có nội 

dung trả lời khiếu nại của bà T về việc bà không được giải quyết hưởng trợ cấp 

bảo hiểm xã hội hàng tháng (chế độ hưu trí) là do bà đã được giải quyết thôi việc 

hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định số 176/HĐBT ngày 09/10/1989 

của Hội đồng Bộ trưởng. Theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 3 Luật tố tụng 

hành chính thì Quyết định số 119/BHXH-CĐCS ngày 29/5/1997 của Giám đốc 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang và Văn bản số 600/BHXH-KT ngày 04/10/2012 

của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính. 

Tòa án cấp sơ thẩm chỉ xem xét Văn bản số 600/BHXH-KT nêu trên mà 

không xem xét đối với Quyết định số 119/BHXH-CĐCS nêu trên là bỏ sót đối 

tượng và yêu cầu khởi kiện của bà T. Tòa án cấp phúc thẩm chỉ xác định Quyết 

định 119/BHXH-CĐCS ngày 29/5/1997 là đối tượng khởi kiện để xem xét mà 

không xác định Văn bản số 600/BHXH-KT là đối tượng khởi kiện là sai lầm. 

[2] Về thời hiệu khởi kiện: Thời hiệu khởi kiện đối với Quyết định số 

119/BHXH-CĐCS ngày 29/5/1997 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang 

và Văn bản số 600/BHXH-KT ngày 04/10/2012 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà 

Giang được tính từ ngày bà T nhận được Quyết định số 119/BHXH-CĐCS ngày 

29/5/1997 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang và Văn bản số 

600/BHXH-KT ngày 04/10/2012 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang, vì bà T là 

đối tượng bị tác động trực tiếp bởi hai văn bản này. 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang cho rằng đã gửi Quyết định số 

119/BHXH-CĐCS ngày 29/5/1997 cho bà T qua bưu điện, nhưng không có tài 

liệu, chứng cứ về việc giao nhận quyết định. Ngày 29/5/2019, Bảo hiểm xã hội 

tỉnh Hà Giang ban hành Văn bản số 606/BHXH-TTKT về việc trả lời đơn và mới 

cung cấp Quyết định số 119/BHXH-CĐCS cho bà T. Tại các Đơn khởi kiện bổ 

sung đề ngày 07/6/2019 và ngày 30/7/2019, bà T trình bày trước đây Bảo hiểm xã 

hội tỉnh Hà Giang không giao Quyết định số 119/BHXH-CĐCS cho bà, bà mới 

nhận được Quyết định số 119/BHXH-CĐCS, nhưng khi thì khai là nhận ngày 

02/6/2019, khi thì nhận ngày 30/7/2019 do Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang cung 

cấp. Như vậy, có căn cứ để xác định chỉ đến tháng 6/2019 bà T mới nhận được 

Quyết định số 119/BHXH-CĐCS nêu trên. Do đó, việc bà T khởi kiện yêu cầu 
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hủy Quyết định số 119/BHXH-CĐCS ngày 29/5/1997 của Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Hà Giang là còn trong thời hiệu khởi kiện.  

Tại Đơn khởi kiện đề ngày 16/01/2019 và Đơn khởi kiện bổ sung đề ngày 

11/02/2019, bà T đều khai Tòa án nhân dân huyện Hoàng Su Phì cung cấp cho 

bà Văn bản số 600/BHXH-KT ngày 04/10/2012 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà 

Giang, nhưng ngày nhận thì bà T khai khi là ngày 11/4/2018, khi là ngày 

27/4/2018. Hồ sơ vụ án không có chứng cứ, tài liệu thể hiện việc Bảo hiểm xã 

hội tỉnh Hà Giang đã giao Văn bản số 600/BHXH-KT ngày 04/10/2012 cho bà 

T, nên chưa có cơ sở để xác định thời điểm bà T nhận được Văn bản số 

600/BHXH-KT nêu trên. Khi giải quyết lại vụ án, Tòa án cần thu thập chứng cứ, 

tài liệu có giá trị pháp lý để xác định thời điểm bà T nhận được Văn bản số 

600/BHXH-KT ngày 04/10/2012 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang để xác 

định thời hiệu khởi kiện đối với Văn bản số 600/BHXH-KT nêu trên. 

Tòa án cấp sơ thẩm cho rằng Văn bản số 600/BHXH-KT là “văn bản 

hành chính thông thường không phải là quyết định hành chính…, không thuộc 

đối tượng khởi kiện vụ án hành chính…” nên không xem xét thời hiệu khởi kiện 

đối với Văn bản số 600/BHXH-KT và căn cứ vào Điều 143, Điều 144, Điều 165 

Luật tố tụng hành chính đình chỉ giải quyết vụ án là không đúng pháp luật.  

Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét, nhận định về lý do đình chỉ giải 

quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm có căn cứ hay không là sai lầm. Do chỉ xác 

định Quyết định số 119/BHXH-CĐCS ngày 29/5/1997 là đối tượng khởi kiện, từ 

đó cho rằng ngày 05/5/2017, bà T đã biết việc bị cắt lương hưu theo Quyết định 

số 119/BHXH-CĐCS, nhưng ngày 16/01/2019, bà T mới khởi kiện yêu cầu hủy 

Quyết định số 119/BHXH-CĐCS là hết thời hiệu khởi kiện là không đúng pháp 

luật như phân tích nêu trên.  

[3] Về xác định tư cách người bị kiện trong vụ án: Quyết định số 

119/BHXH-CĐCS ngày 29/5/1997 do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang 

ban hành và theo thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì Văn bản số 600/BHXH-

KT ngày 04/10/2012 cũng do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang ban 

hành. Bà T khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy hai văn bản này, nhưng Tòa án cấp sơ 

thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm xác định người bị kiện là Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Hà Giang là không đúng, mà phải xác định Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà 

Giang là người bị kiện mới đúng. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 266; khoản 3 Điều 272 và Điều 274 Luật tố 

tụng hành chính 2015; 

 1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 20/2020/KN-HC 

ngày 02/12/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

  2. Hủy Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với quyết định đình chỉ 

giải quyết vụ án hành chính số 21/2020/QĐ-PT ngày 26/02/2020 của Tòa án nhân 
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dân cấp cao tại Hà Nội và hủy Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 

03/2019/QĐST-HC ngày 26/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang. 

  3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang xét xử sơ thẩm lại 

theo đúng quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 

- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- Viện trưởngVKSNDTC (để biết); 

- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- TAND tỉnh Hà Giang (02 bản kèm HSVA); 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang; 

- Cục THADS tỉnh Hà Giang; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: VP (TANDTC), Vụ GĐKTIII (3b), 

HSVA, Ths. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tiến 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 03/2021/HC-GĐT 

Ngày 27tháng 01 năm 2021 

V/v khiếu kiện quyết định 

giải quyết tranh chấp đất đai 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 

 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

 
 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hồng Hà; 

Các Thẩm phán: - Ông Nguyễn Văn Tiến; 

                            - Bà Đào Thị Xuân Lan; 

       - Ông Trần Văn Cò;  

       - Ông Phạm Quốc Hưng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thanh Thủy, Thư ký Tòa án nhân dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông Lê 

Thành Dương, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 27 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa 

giám đốc thẩm xét xử vụ án “Khiếu kiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai” 

giữa các đương sự: 

1.Người khởi kiện: Ông Quách T, sinh năm 1945; Cư trú tại: Số N, đường C 

phường B, quận S, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Người đại diện hợp pháp của người khởi kiện: Ông Quách Cẩm Ch, sinh năm 

1984; Cư  trú tại: Số B, đường C, phường B, quận S, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Người bị kiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện:  

- Bà Lưu Trần Dạ Th, Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường 

quận S, Thành phố Hồ Chí Minh; Cư trú tại: Số B1, HG, phường M, quận S, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Ông Lê Xuân T1, Chuyên viên Phòng Tư pháp quận S, Thành phố Hồ Chí 

Minh; Cư tú tại: Số BB, CM, phường T, quận M, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Bà Khưu Lệ N; Cư trú tại: Số 

A, BT, phường T, quận S, Thành phố Hồ Chí Minh. 

NỘI DUNG VỤÁN: 
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Nguồn gốc căn nhà xây dựng trên diện tích 214m2 đất tại số 471, đường C, 

quận S, Thành phố Hồ Chí Minh là của bà Khưu Lệ N mua nền nhà cháy (5th35 x 

40th) của vợ chồng ông Nguyễn T2 và bà Trương Thị H vào năm 1970, có xác 

nhận của Quận trưởng quận S. Ngày 28/11/1992, Ủy ban nhân dân quận S cấp 

Giấy phép hợp thức hóa chủ quyền nhà số 1001/GP-UB cho phép ông Huỳnh H 

và bà Khưu Lệ N được hợp thức hóa sở hữu căn nhà số 471C với diện tích xây 

dựng là 34,72m2, không ghi diện tích đất. Khi tiến hành thủ tục nộp thuế trước bạ, 

bà N tự ý kê khai và nộp thuế tổng diện tích đất là 214m2. 

Tại Kết luận số 2553/TTCP-KLngày 21/11/2008 của Thanh tra Chính phủ, 

thể hiện: Phía sau căn nhà số 471C là khu đất (vườn rau) của gia đình ông Trương 

Cẩm Th1 sử dụng trước năm 1975. Năm 1992, gia đình ông Th1 chuyển nhượng 

toàn bộ diện tích đất khu vườn rau (trong đó có căn nhà số 45/42 BT, quận S diện 

tích 981m2đất của ông Th1 và căn nhà 45/40 BT, phường B, quận S diện tích 

126,28m2đất của cụ Trương Nô T3, bố ông Th1) cho ông Quách T với tổng diện 

tích là 1.107.28m2 đất.  

Năm 1992, bà Khưu Lệ N tranh chấp đất với ông Quách T vì bà N cho rằng 

trong phần diện tích đất ông Th1 chuyển nhượng cho ông T có diện tích khoảng 

48m2đất thuộc khuôn viên của căn nhà số 471C thuộc quyền sử dụng của bà N. 

Bà N có đơn khiếu nại.  

Người khởi kiện là ông Quách T trình bày: 

Sau khi bà N khiếu nại, ngày 01/02/1993, Ủy ban nhân dân quận S ban 

hành Văn bản số 42/CV-UB, với nội dung: Không giải quyết việc xin lại diện 

tích 48m2đất phía sau căn nhà số 471C cho bà N vì gia đình bà N không sử 

dụng diện tích đất này từ năm 1970. 

Ngày 04/01/1995, Ủy ban nhân dân quận S ban hành Quyết định giải quyết 

khiếu nại số 01/QĐ-UB về việc không giải quyết việc xin lại diện tích 48m2đất 

phía sau căn nhà số 471C cho bà N vì gia đình bà N không sử dụng phần đất này 

từ năm 1970. 

Ngày 28/6/1995, Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên Môi trường) Thành 

phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 349/QĐ-ĐC-TTr về việc công nhận 

cách giải quyết của Ủy ban nhân dân quận S tại Quyết định số 01/QĐ-UB ngày 

04/01/1995 không giao lại phần đất diện tích 48m2 phía sau căn nhà số 471C cho 

bà N vì gia đình bà N không sử dụng phần đất này từ năm 1970. 

Ngày 21/5/1997, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết 

định số 2550/QĐ-UB-QLĐT thu hồi 1.242m2 đất thuộc phường B, quận S và cho 

ông T thuê để xây dựng nhà kho, thời gian thuê đất là 50 năm. 

Ngày 05/6/1997, giữa Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên Môi trường) và ông 

Quách T có ký Hợp đồng thuê đất số 1148/HĐ-TĐ, theo đó ông T được thuê 1.242m2 

đất tại phường B, quận S, Thành phố Hồ Chí Minh, thời hạn 50 năm kể từ ngày 

21/5/1997, vị trí khu đất được xác định theo Tờ trích lục bản đồ địa chính số 17976/GĐ 

tỷ lệ 1/1000 ngày 18/7/1995 do Sở Địa chính Thành phố lập, để xây dựng nhà kho, số 
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tiền thuê đất phải nộp là 1.242m2 x 3.920 đồng/m2 = 4.868.640 đồng/năm (giá thuê ổn 

định trong 05 năm).  

Ngày 09/7/1997, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho ông 

Quách T - Cơ sở HL Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A829554, vào sổ cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 157/QSDĐ/1997 diện tích 1.242m2 tại 

phường B, quận S, Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng nhà kho, thuê đất 50năm, 

hết hạn ngày 21/5/2047, theo Quyết định số 2550/QĐ-UB-QLĐT ngày 21/5/1997 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngày 12/8/1997, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết 

định số 4194/QĐ-UB-NC về việc công nhận Quyết định giải quyết khiếu nại số 

01/QĐ-UB ngày 04/01/1995 của Ủy ban nhân dân quận S và Quyết định số 

349/QĐ-ĐC-TTr ngày 28/6/1995 của Sở Địa chính về việc bác đơn khiếu nại của 

bà N. 

Ngày 31/10/2001, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết 

định số 7015/QĐ-UB sửa đổi Quyết định số 4194/QĐ-UB-NC của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh, với nội dung: Công nhận cho ông Quách T được 

tiếp tục thuê sử dụng phần đất 48m2 và có trách nhiệm bồi hoàn cho bà Khưu Lệ 

N theo giá quy định tại Quyết định số 05/QĐ-UB-QLĐT ngày 04/01/1995 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (với vị trí mặt tiền đường C, phường B, 

quận S). 

Ngày 27/7/2004, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết 

định số 3687/QĐ-UB điều chỉnh sửa đổi Quyết định số 7015/QĐ-UB ngày 

31/10/2001 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, với nội dung:  

+ Điều chỉnh diện tích đất mà ông Quách T được thuê theo Quyết định số 

2550/QĐ-UB-QLĐT ngày 21-5-1997 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh còn 1.194m2 (1.242m2 – 48m2). 

+ Việc tranh chấp quyền sử dụng 48m2 đất nêu trên giữa bà Khưu Lệ N với 

ông Quách T do Tòa án nhân dân giải quyết, nếu hai bên không tự thỏa thuận 

được với nhau. 

Ngày 27/4/2006, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết 

định số 1936/QĐ-UB, với nội dung: 

“Điều 1. Thu hồi Quyết định số 7015/QĐ-UB ngày 31/10/2001 và Quyết định 

số 3687/QĐ-UB ngày 27/7/2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc giải 

quyết tranh chấp phần đất giữa ông Quách T và bà Khưu Lệ N. 

+ Giữ nguyên Quyết định số số 4194/QĐ-UB-NC ngày 12/8/1997 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về việc bác đơn khiếu nại của bà N xin được sử dụng 

phần đất có diện tích khoảng 48m2 tọa lạc ở phía sau căn nhà số 471C. 

+ Giao Ủy ban nhân dân quận S tiến hành kiểm tra xác định phần diện tích 

đất do bà N tự kê khai nộp thuế trước bạ ngoài diện tích được công nhận theo 

giấp phép hợp thức hóa chủ quyền nhà số 1001/GP-UB do Ủy ban nhân dân quận 

S cấp ngày 28/11/1992 đối với căn nhà 471C. Trên cơ sở xác định diện tích, Ủy 
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ban nhân dân quận S tính hoàn thuế + lãi suất cho bà N đối với phần diện tích 

này. 

Điều 2. Chấp thuận cho ông Quách T tiếp tục thuê 1.242m2 đất tại phường 

B, quận S để xây dựng nhà kho theo Quyết định số 2550 ngày 21/5/1997 của Ủy 

ban nhân dânThành phố”. 

Bà N tiếp tục khiếu nại. 

Ngày 05/5/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban 

hành Quyết định số 2074/QĐ-UBND, với nội dung:  

“Điều 1: Điều chỉnh, sửa đổi Điều 1 của Quyết định số 1936/QĐ-UB ngày 

27/4/2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, cụ thể như sau:  

+ Thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 157QSDĐ/1997 

ngày 09/7/1997 của Ủy ban nhân dân Thành phố cấp cho ông Quách T – Cơ sở 

HL. 

+ Điều chỉnh diện tích đất cho ông Quách T tiếp tục thuê là 1.202,9m2 

(1.242m2 – 39,1m2). 

Điều 2: Công nhận cho bà Khưu Lệ N được sử dụng diện tích đất khiếu nại 

là 39,1m2 (5,112m x 7,648m) có vị trí tiếp giáp phía sau nhà 471C, phường B, 

quận S”. 

Ngày 05/8/2015, ông T có đơn khởi kiện ra Tòa án đề nghị hủy Quyết định 

số 2074/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Đại diện theo ủy quyền của Người bị kiện trình bày: 

Quá trình giải quyết phần đất tranh chấp nêu trên xảy ra từ năm 1993, Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều Quyết định giải quyết 

như người khởi kiện trình bày là đúng.  

Ngày 21/11/2008, Thanh tra Chính phủ có Kết luận thanh tra số 2553/TTCP-

KL về việc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết khiếu nại của bà N, với nội dung: Điều chỉnh 

Quyết định giải quyết khiếu nại số 1936/QĐ-UB ngày 27/4/2006 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng:  

+ Công nhận quyền sử dụng đối với phần đất 48m2 tại số 471C, phường B, 

quận S cho bà Khưu Lệ N. 

+ Nếu Nhà nước có nhu cầu sử dụng diện tích 48m2 đất nêu trên thì bồi 

thường cho bà N theo giá quy định hiện hành. 

Kết luận nêu trên của Thanh tra Chính phủ được Phó Thủ tướng Trương Vĩnh 

Trọng đồng ý tại Công văn số 1908/VPCP-KNTN ngày 25/3/2009 của Văn phòng 

Chính phủ. 

Ngày 26/11/2009, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Văn bản số 

6196/UBND-PCNC báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hướng giải quyết việc tranh 
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chấp đất giữa ông T và bà N với kiến nghị giữ nguyên Quyết định khiếu nại số 

1936/QĐ-UB ngày 27/4/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngày 29/10/2013, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 9045/VPCP-V.I về 

việc thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, giao 

Thanh tra Chính phủ chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường, Văn Phòng 

Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra rà soát việc giải 

quyết khiếu nại tranh chấp đất giữa bà N với ông T. Ngày 10/6/2014, Thanh tra 

Chính phủ có Báo cáo kết luận thanh tra số 1333/BC-TTCP với nội dung: 

“Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Công 

văn số 1908/VPCP-KNTN ngày 25/3/2009 của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, 

đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh Quyết định giải 

quyết khiếu nại số 1936/QĐ-UB ngày 27/4/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh theo hướng: công nhận quyền sử dụng cho bà N đối với phần diện 

tích đất tranh chấp thực tế là 39,1m2 tọa lạc tại số 471C, phường B, quận S”. Báo 

cáo kết luận Thanh tra số 1333/BC-TTCP đã được Phó Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc đồng ý chỉ đạo thực hiện tại Văn bản số 8439/VPCP-V.I ngày 

27/10/2014: “Đồng ý nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 

1333/BC-TTCP ngày 10/6/2014 về kiểm tra rà soát việc giải quyết khiếu nại của 

bà Khưu Lệ N…” (các Văn bản này không có trong hồ sơ vụ án). 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, ngày 05/5/2015 Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 

2074/QĐ-UBND, công nhận cho bà N phần diện tích đất tranh chấp thực tế là 

39,1m2 đất tiếp giáp phía sau nhà số 471C là phù hợp với quy định của pháp luật.  

Do đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không chấp nhận 

yêu cầu của người khởi kiện. Đề nghị giữ nguyên Quyết định 2074/QĐ-UBND 

nêu trên. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 542/2016/HC-ST ngày 02/6/2016, Tòa án 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Quách T. 

Hủy Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà 

Khưu Lệ N và ông Quách T. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí, quyền kháng cáo của 

các đương sự. 

Ngày 10/6/2016, đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh có đơn kháng cáo đối với Bản án hành chính sơ thẩm nêu trên. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 262/2017/HC-PT ngày 25/9/2017, Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

Không chấp nhận kháng cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh. Giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

21



 

 

6 

 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Quách T. 

Hủy Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà 

Khưu Lệ N và ông Quách T. 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

Ngày 30/5/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Công 

văn số 2427/UBND-NCPC đề nghị Tòa án nhân dân tối cao xem xét theo thủ tục 

giám đốc thẩm đối với Bản án hành chính phúc thẩm nêu trên. 

Tại Quyết địnhkháng nghị giám đốc thẩm số 17/2020/KN-HC ngày 

18/9/2020, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã kháng nghị Bản án hành chính 

phúc thẩm số 262/2017/HC-PT ngày 25/9/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh theo thủ tục giám đốc thẩm; đề nghị Hội đồng Thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, hủy Bản án hành chính phúc 

thẩm số 262/2017/HC-PT ngày 25/9/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh và Bản án hành chính sơ thẩm số 542/2016/HC-ST ngày 

02/6/2016 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; giao hồ sơ vụ án cho 

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định 

của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của Chánh 

án Tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬNĐỊNH CỦA TÒAÁN: 

[1] Về thẩm quyền ban hành Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Năm 1992, bà Khưu Lệ 

N và ông Quách T có tranh chấp diện tích khoảng 48m2 đất tại phường B, quận S, 

Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Ủy ban nhân dân quận S, Sở Địa chính Thành 

phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh) và 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà 

N và ông T tại Quyết định số 01/QĐ-UB ngày 04/01/1995 củaỦy ban nhân dân 

quận S;Quyết định số 349/QĐ-ĐC-TTr ngày 28/6/1995 của Sở Địa chính Thành 

phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 4194/QĐ-UB-NC ngày 12/8/1997, Quyết định số 

7015/QĐ-UB ngày 31/10/2001, Quyết định số 3687/QĐ-UB ngày 27/7/2004 và 

Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 27/4/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh.       

Như vậy, năm 1995 Ủy ban nhân dân quận S, Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý 

giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà N với ông T là đúng thẩm quyền, phù hợp với 

quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Đất đai năm 1993 và Quyết định số 1936/QĐ-

UB ngày 27/4/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là quyết định 

giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính và các quyết định giải quyết 

khiếu nại trước đó.  
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[2] Do bà N tiếp tục khiếu nại nên Thanh tra Chính phủ đã có Kết luận thanh 

tra số 2553/TTCP-KL ngày 21/11/2008 và Kết luận thanh tra số 1333/BC-TTCP 

ngày 10/6/2014. Căn cứ vào các Kết luận Thanh tra nêu trên, ngày 05/5/2015, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2074/QĐ-

UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà N. Như vậy, có cơ sở để xác định Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2074/QĐ-

UB là đúng thẩm quyền. Tòa án cấp sơ thẩm vàTòa án cấp phúc thẩm xác địnhChủ 

tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2074/QĐ-

UB nêu trên không đúng thẩm quyền là không đúng pháp luật. 

[3] Về nội dung:Ông T cho rằng ông được Nhà nước cho thuê 1.242m2 đất 

tại phường B, quận S, Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng nhà kho, với thời hạn 

thuê 50 năm và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên việc Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2074/QĐ-

UBND thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đã cấp cho ông, điều 

chỉnh diện tích đất cho ông thuê và công nhận cho bà N được sử dụng 39,1m2 đất 

nằm trong diện tích đất ông đang thuê là không đúng pháp luật. Bà N cho rằng 

trong số diện tích đất ông T đang sử dụng có phần diện tích 48m2 đất nằm trong 

khuôn viên của căn nhà số 471C, phường B, quận S thuộc quyền sử dụng của bà, 

bà đề nghị ông T trả lại bà phần đất này. Xét thấy: 

[4] Sau khi xảy ra tranh chấp đất đai giữa bà N với ông T, ngày 04/01/1995, 

Ủy ban nhân dân quận S ban hành Quyết định số 01/QĐ-UB và ngày 28/6/1995, 

Sở Địa chính Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 349/QĐ-ĐC-TTr, 

với nội dung: Không giải quyết việc xin lại phần đất có diện tích 48m2 phía sau 

căn nhà số 471C cho bà N vì gia đình bà N không sử dụng phần đất này từ năm 

1970. 

[5] Ngày 21/5/1997, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 

Quyết định số 2550/QĐ-UB-QLĐT thu hồi 1.242m2 đất thuộc phường B, quận S 

mà ông T đang sử dụng và cho ông T thuê để xây dựng nhà kho, thời gian thuê 

đất là 50 năm. Ngày 05/6/1997, giữa Sở Địa chính Thành phố Hồ Chí Minh và 

ông T đã ký kết Hợp đồng thuê đất số 1148/HĐ-TĐ, theo đó ông T được thuê 

1.242m2 đất tại phường B, quận S, thời hạn 50 năm kể từ ngày 21/5/1997. Ngày 

09/7/1997, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho ông Quách T - Cơ 

sở HL Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A829554 với diện tích 1.242m2 đất 

nêu trên để xây dựng nhà kho, thời hạn thuê 50 năm. Bà N có đơn khiếu nại. 

[6] Sau đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành 04 Quyết 

định giải quyết khiếu nại đối với bà N nhưng các kết quả giải quyết khác nhau, 

trong đó Quyết định giải quyết khiếu nại sau cùng là Quyết định số 1936/QĐ-UB 

ngày 27/4/2006 đã bác đơn khiếu nại của bà N xin được sử dụng phần đất có diện 

tích khoảng 48m2 tọa lạc ở phía sau căn nhà số 471C; Chấp thuận cho ông T tiếp 

tục thuê 1.242m2 đất tại phường B, quận S để xây dựng nhà kho. Bà N vẫn tiếp 

tục khiếu nại. 
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[7] Căn cứ Kết luận thanh tra số 2553/TTCP-KL ngày 21/11/2008 và Kết 

luận Thanh tra số 1333/BC-TTCP ngày 10/6/2014của Thanh tra Chính phủ, ngày 

05/5/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết 

định số 2074/QĐ-UBND, với nội dung: Thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số 157QSDĐ/1997 ngày 09/7/1997 của Ủy ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh đã cấp cho ông Quách T – Cơ sở HL; điều chỉnh diện tích đất cho 

ông T tiếp tục thuê là 1.202,9m2 (1.242m2 – 39,1m2) và công nhận cho bà N được 

sử dụng diện tích đất khiếu nại là 39,1m2 (5,112m x 7,648m) có vị trí tiếp giáp 

phía sau căn nhà số 471C, phường B, quận S. 

[8] Như vậy, việc tranh chấp đất đai giữa bà N với ông T đã được nhiều cơ 

quan Nhà nước xem xét, giải quyết nhiều lần, với các kết quả giải quyết khác 

nhau. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm chưa xác định đầy 

đủ căn cứ pháp lý cũng như chưa xác minh, làm rõ việc ngày 21/5/1997 Nhà nước 

thu hồi 1.242m2 đất mà ông T đang sử dụng, để cho chính ông T thuê lại (thời 

gian thuê đất là 50 năm). Hợp đồng thuê đất số 1148/HĐ-TĐ giữa Sở Địa chính 

Thành phố Hồ Chí Minh với ông T có bao gồm cả 48m2 đất đang tranh chấp và 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 09/7/1997 cho ông T (đối với diện 

tích 1.242m2 đất) có bao gồm diện tích 48m2 đất đang tranh chấp hay không?  

Đồng thời,Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm cũng chưa xác minh, 

làm rõ việc năm 1992 Ủy ban nhân dân quận S, Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy 

phép hợp thức hóa chủ quyền nhà số 1001/GP-UB cho bà N sở hữu căn nhà số 

471C với diện tích xây dựng 34,72m2 (không ghi diện tích đất) cũng như các căn 

cứ pháp lý để xác định việc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 

Quyết định số 7015/QĐ-UB ngày 31/10/2001 cho ông T tiếp tục thuê sử dụng 

48m2 đất đang tranh chấp và ông T có trách nhiệm “bồi hoàn” cho bà N những tài 

sản gì theo giá quy định?  

[9] Sau khi có Kết luận số 2553/TTCP-KL ngày 21/11/2008 của Thanh tra 

Chính phủ công nhận quyền sử dụng đối với phần đất 48m2 cho bà N, ngày 

26/11/2009 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Văn bản số 

6196/UBND-PCNC kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giữ nguyên Quyết định giải 

quyết khiếu nại số 1936/QĐ-UB ngày 27/4/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh là bác đơn khiếu nại của bà N xin được sử dụng phần đất có diện 

tích 48m2; tuy nhiên, khi chưa có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ thì ngày 

05/5/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết 

định số 2074/QĐ-UBND công nhận cho bà N được sử dụng diện tích 39,1m2 đất. 

Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm chưa xác minh, làm rõ việc kiến 

nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là có cơ sở pháp lý hay không 

mà đã ra quyết định hủy Quyết định số 2074/QĐ-UBND là chưa đủ căn cứ. 

[10] Ngày 29-10-2013, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 9045/VPCP-

V.I yêu cầu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, rà soát lại sự việc. 

Ngày 05/5/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã căn cứ 

vào Công văn số 361/TTTP-P2 ngày 14/4/2015 của Chánh Thanh tra Thành phố 

Hồ Chí Minh để ban hành Quyết định số 2074/QĐ-UBND công nhận cho bà N 

được sử dụng diện tích đất 39,1m2 có vị trí tiếp giáp phía sau nhà số 471C, quận 
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S. Như vậy, việc Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm chưa thu thập đầy 

đủ các tài liệu về kết quả rà soát, xác minh của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh theo yêu cầu tại Văn bản số 9045/VPCP-V.I nêu trên cũng như chưa thu 

thập Công văn số 361/TTTP-P2 ngày 14/4/2015 của Chánh Thanh tra Thành phố 

Hồ Chí Minh để làm căn cứ khi giải quyết vụ án là thiếu sót. 

Do đó, việc Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm chưa xác minh, 

làm rõ những vấn đề nêu trên mà đã quyết định hủy Quyết định số 2074/QĐ-

UBND ngày 05/5/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là 

chưa có cơ sở vững chắc.      

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 266, khoản 1 Điều 271, khoản 3 Điều272, 

Điều 274 Luật Tố tụng hành chính; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 17/2020/KN-HC ngày 

18/9/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với Bản án hành chính phúc 

thẩm số 262/2017/HC-PT ngày 25/9/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

2. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 262/2017/HC-PT ngày 25/9/2017 của 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bản án hành chính sơ thẩm 

số 542/2016/HC-ST ngày 02/6/2016 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ 

thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 
 

Nơi nhận: 

- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 
- VKSNDTC (Vụ 10); 
- TAND cấp cao tại Tp Hồ Chí Minh 
(để biết); 
- TAND Tp Hồ Chí Minh 
(02 bản kèm hồ sơ vụ án); 
- Cục THADS Tp Hồ Chí Minh; 
- Các đương sự (theo địa chỉ); 
- Lưu: VP (TANDTC), Vụ GĐKTIII (3b),  
HSVA, THS. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà 
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2. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 262/2017/HC-PT ngày 25/9/2017 của

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bản án hành chính sơ thẩm 

số 542/2016/HC-ST ngày 02/6/2016 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ

thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

      Trần Hồng Hà 

CÁC THẨM PHÁN 

Nguyễn Văn Tiến   Trần Văn Cò 

Đào Thị Xuân Lan    Phạm Quốc Hưng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 04/2021/HC-GĐT 

Ngày 27/01/2021 

V/v Khiếu kiện quyết định hành 

          chính trong lĩnh vực quản lý đất đai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đào Thị Xuân Lan; 

Các Thẩm phán:  - Ông Nguyễn Văn Tiến; 

 - Ông Trần Văn Cò; 

 - Ông Trần Hồng Hà; 

 - Ông Phạm Quốc Hưng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thanh Thủy - Thư ký Tòa án nhân dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông Lê 

Thành Dương - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 27/01/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên tòa 

giám đốc thẩm xét xử vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định hành chính 

trong lĩnh vực quản lý đất đai” giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Ông Nông Ngọc K, sinh năm 1962.

Cư trú tại: Xí nghiệp gỗ H, thôn T, xã H, huyện B, tỉnh Bình Thuận. 

2. Người bị kiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Địa chỉ: Số O, phường B, thành phố P, tỉnh Bình Thuận. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện:  

- Ông Đỗ Minh T, Luật sư, Cộng tác viên của Trung tâm tư vấn pháp luật 

Hội luật gia tỉnh Bình Thuận. 

- Ông Trần Ngọc N, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận; 

- Ông Trần Văn M, Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

B. 

27



 2  

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

3.1. Ủy ban nhân dân huyện B, tỉnh Bình Thuận. 

Địa chỉ: Số H, Quốc lộ H, thị trấn M, huyện B, tỉnh Bình Thuận. 

Người đại diện hợp pháp của Ủy ban nhân dân huyện B: Ông Nguyễn 

Ngọc Th, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện B (được ủy quyền theo Văn bản 

ủy quyền ngày 09/11/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện B). 

3.2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường trung học cơ sở MN. 

Người đại diện hợp pháp của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường trung 

học cơ sở MN: Bà Võ Thị Kim H, chức vụ: Giám đốc. 

Địa chỉ: 9/18 K, phường PT, thành phố P, tỉnh Bình Thuận. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Ngày 05/6/2006, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định 

số 1474/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng Khu dân cư 

Tiểu thủ công nghiệp - Thương mại dịch vụ HT – HL tại huyện B, tỉnh Bình 

Thuận trong đó có quy hoạch sử dụng đất cho giáo dục, đất ở. 

  Ngày 25/11/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứng 

nhận đầu tư cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường trung học cơ sở nội trú 

MN (nay là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường trung học cơ sở MN, sau 

đây gọi tắt là Công ty MN) thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường trung học 

cơ sở nội trú MN (sau đây gọi tắt là Trường MN) tại khu dân cư - Tiểu thủ 

công nghiệp – Thương mại - Dịch vụ HT – HL, huyện B, tỉnh Bình Thuận, với 

diện tích khoảng 24.400m2 đất, thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ 

ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư. 

Ngày 14/5/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Công văn số 

2208/UBND-ĐTQH ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện B thông báo thu hồi đất 

và thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án Trường MN. 

  Ngày 21/7/2010, Ủy ban nhân dân huyện B ban hành Quyết định số 

2714/QĐ-UBND về việc thu hồi 3.453,2 m2 đất nông nghiệp (CLN) tại xã H do 

hộ ông Nông Ngọc K đang sử dụng để xây dựng công trình Trường MN. 

  Ngày 10/5/2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện B ban hành Quyết định 

số 1890/QĐ-UBND về việc chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho hộ ông Nông 

Ngọc K với số tiền 173.858.000 đồng, trong đó tiền bồi thường về đất là 

138.128.000 đồng và tiền bồi thường về cây trái hoa màu là 35.730.000 đồng. 

 Ông Nông Ngọc K khiếu nại không đồng ý với việc thu hồi đất và bồi 

thường nêu trên. 

 Ngày 27/9/2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện B ban hành Quyết định 
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số 3745/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại với nội dung: Không chấp nhận nội 

dung khiếu nại của ông Nông Ngọc K khiếu nại và yêu cầu Ủy ban nhân dân 

huyện B hủy bỏ Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 về việc chi trả 

tiền bồi thường thiệt hại cho ông để xây dựng công trình Trường MN, với lý do 

khiếu nại và yêu cầu của ông Nông Ngọc K không phù hợp với các quy định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về đền bù, hồ trợ khi thu hồi đất. Giữ nguyên nội dung 

Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện B. 

  Ông Nông Ngọc K tiếp tục có đơn khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Thuận. 

 Ngày 30/6/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành 

Quyết định số 2237/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại đối với ông Nông 

Ngọc K với nội dung: Công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 

3745/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện B về 

việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Nông Ngọc K là đúng quy định của 

pháp luật. 

Ngày 25/7/2015, ông Nông Ngọc K có đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Thuận, yêu cầu hủy Quyết định giải quyết khiếu nại số 2237/QĐ-UBND ngày 

30/6/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và các quyết định liên 

quan gồm: Quyết định giải quyết khiếu nại số 3745/QĐ-UBND ngày 27/9/2013; 

Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện B và Quyết định số 2714/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 của Ủy ban nhân 

dân huyện B với lý do Công ty MM là công ty tư nhân và Trường MN là trường 

học tư thục hoạt động vì mục đích kinh doanh, không phải dự án xây dựng 

trường học công lập do Nhà nước làm chủ đầu tư, không phải từ nguồn ngân 

sách Nhà nước, không thuộc trường hợp thu hồi vào mục đích an ninh, quốc 

phòng, lợi ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế được quy định tại Điều 39, 

40 Luật Đất đai năm 2003. Công ty MN và ông chưa có sự thỏa thuận thống 

nhất về giá tiền đền bù đất và tài sản trên đất nhưng Ủy ban nhân dân huyện B 

đã ban hành quyết định thu hồi đất và bồi thường với mức giá 40.000đ/m2 là 

thấp hơn so với giá thị trường và giá bồi thường mà Công ty MN đã thỏa thuận 

bồi thường cho một số hộ dân, không đảm bảo quyền lợi của ông.  

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 04/2016/HCST ngày 10/6/2016, Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết định: 

“Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nông Ngọc K. Hủy bỏ các quyết 

định sau:           

 + Quyết định số 2714/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 của Ủy ban nhân dân 
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huyện B “về việc thu hồi đất để xây dựng công trình Trường trung học cơ sở nội 

trú MN tại xã H, huyện B”; 

+ Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện B“về việc trả tiền bồi thường thiệt hại cho hộ ông Nông Ngọc K 

để xây dựng công trình Trường trung học cơ sở nội trú MN tại xã H huyện B”; 

+ Quyết định số 3745/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện B“về việc giải quyết khiếu nại về thu hồi đất bồi thường thiệt 

hại do thu hồi đất đối với ông Nông Ngọc K thường trú tại phường P, thành phố 

P” (lần đầu); 

+ Quyết định giải quyết số 2237/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận “về việc giải quyết khiếu nại của ông Nông 

Ngọc K trú tại số Y, khu dân cư 19/4, phường X, thành phố P” (lần 2)”. 

Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về quyền kháng cáo của các đương sự 

và án phí. 

Ngày 20/6/2016, Công ty MN có đơn kháng cáo toàn bộ Bản án hành 

chính sơ thẩm nêu trên. 

Ngày 22/6/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có đơn 

kháng cáo toàn bộ Bản án hành chính sơ thẩm nêu trên. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 280/2017/HC-PT ngày 10/10/2017, 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

“Không chấp nhận đơn kháng cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Thuận và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường trung học cơ sở MN. Giữ 

nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 04/2016/HCST ngày 10/6/2016 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Bình Thuận”. 

Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

Ngày 02/02/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có đơn đề 

nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án hành chính phúc thẩm 

số 280/2017/HC-PT ngày 10/10/2017 nêu trên. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 16/2020/KN-HC ngày 

17/9/2020, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị Bản án hành chính 

phúc thẩm số 280/2017/HC-PT ngày 10/10/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh; Đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao xét xử giám đốc thẩm, hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 280/2017/HC-

PT ngày 10/10/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

và Bản án hành chính sơ thẩm số 04/2016/HCST ngày 10/6/2016 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Thuận; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Thuận xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 
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Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề 

nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Ông Nông Ngọc K khởi kiện yêu cầu hủy các Quyết định 

số 2714/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 của Ủy ban nhân dân huyện B; Quyết định 

số 1890/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 và Quyết định số 3745/QĐ-UBND ngày 

27/9/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện B; Quyết định giải quyết khiếu 

nại số 2237/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Thuận nhưng Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm không xác định Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện B và Ủy ban nhân dân huyện B là người bị kiện, 

đồng thời chỉ xác định Ủy ban nhân dân huyện B tham gia tố tụng với tư cách 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là đưa thiếu người tham gia tố tụng và 

xác định không đúng tư cách tham gia tố tụng của đương sự, vi phạm nghiêm 

trọng thủ tục tố tụng. 

[2] Về nội dung: Ngày 21/7/2010, Ủy ban nhân dân huyện B ban hành 

Quyết định số 2714/QĐ-UBND thu hồi 3.453,2 m2 đất nông nghiệp (CLN) tại 

xã H, hiện do hộ ông Nông Ngọc K đang sử dụng. Ngày 10/5/2013, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện B ban hành Quyết định số 1890/QĐ-UBND về việc chi trả 

tiền bồi thường thiệt hại cho hộ ông Nông Ngọc K, với tổng số tiền là 

173.858.000 đồng (bao gồm: Tiền bồi thường về đất là 138.128.000 đồng và tiền 

bồi thường về cây trái, hoa màu là 35.730.000 đồng). 

[3] Ông Nông Ngọc K cho rằng Trường MN là trường học tư thục, hoạt 

động vì mục đích kinh doanh, không phải trường học công lập do Nhà nước làm 

chủ đầu tư nên không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất vào mục đích an 

ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế được quy định 

tại Điều 39 và Điều 40 Luật Đất đai năm 2003. Công ty MN và ông chưa có sự 

thỏa thuận thống nhất về giá tiền đền bù về đất và tài sản trên đất nhưng Ủy ban 

nhân dân huyện B đã ban hành quyết định bồi thường với mức giá 40.000đ/m2 

đất là không đúng. Còn Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho rằng Dự 

án Trường MN thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích 

phát triển kinh tế được quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Đất đai năm 2003, 

điểm e khoản 2 Điều 36 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của 

Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 17/2006/NĐ-CP 

ngày 27/01/2006 của Chính phủ; đồng thời thực hiện chính sách khuyến khích 

xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề theo khoản 3 Điều 4 Nghị định số 

69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ.  
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 Tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của 

Chính phủ quy định các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục 

đích phát triển kinh tế như sau: “e) Sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư 

kết cấu hạ tầng phục vụ công cộng bao gồm các công trình giao thông, điện lực, 

thuỷ lợi, cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường, thông tin liên lạc, đường ống 

dẫn xăng dầu, đường ống dẫn khí, giáo dục, đào tạo, văn hoá, khoa học kỹ 

thuật, y tế, thể dục, thể thao, chợ”. 

[4] Như vậy, Dự án xây dựng Trường MN là dự án đầu tư kết cấu hạ tầng 

phục vụ cho giáo dục đào tạo, thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát 

triển kinh tế nên Ủy ban nhân dân huyện B thu hồi đất của ông Nông Ngọc K là 

có căn cứ, đúng quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Đất đai năm 2003 và điểm e 

khoản 2 Điều 36 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính 

phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP 

ngày 27/01/2006 của Chính phủ. 

 [5] Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng theo quy định 

tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP không có quy định nào 

được áp dụng để thu hồi đất của ông Nông Ngọc K nhằm phục vụ cho Dự án 

Trường MN và không thuộc trường hợp áp dụng quy định tại Nghị định số 

17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 

187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển Công ty Nhà 

nước thành công ty cổ phần chỉ áp dụng cho các công ty, các doanh nghiệp nhà 

nước trước đây nay chuyển thành các công ty cổ phần. Nhận định này của Tòa 

án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm là không đúng với quy định tại khoản 

3 Điều 2 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ. 

[6] Đối với Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện B về việc chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho hộ ông 

Nông Ngọc K: Trường hợp này là thu hồi đất để phát triển kinh tế theo quy 

định tại khoản 1 Điều 38 Luật Đất đai năm 2003 nên việc bồi thường được 

thực hiện theo đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định tại thời 

điểm thu hồi đất. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng Nhà 

nước không có trách nhiệm thu hồi đất cho các dự án tư nhân nên Công ty MN 

muốn nhận diện tích đất của ông Nông Ngọc K để thực hiện dự án thì phải 

thương lượng, thỏa thuận với người có đất bị thu hồi là không có cơ sở.  

Tuy nhiên, quá trình giải quyết vụ án, tại Biên bản lấy lời khai ngày 

20/01/2016, bà Võ Thị Kim H, Giám đốc của Công ty MN trình bày chủ đầu tư 

đã nhiều lần gặp ông Nông Ngọc K để thỏa thuận về việc bồi thường với mức 

giá 270.000 đồng/m2 nhưng ông Nông Ngọc K không đồng ý mà yêu cầu bồi 
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thường với mức giá 600.000 đồng/m2. Nếu trong quá trình giải quyết lại vụ án 

mà chủ đầu tư thương lượng mức bồi thường cao hơn mức giá bồi thường của 

Nhà nước thì Tòa án ghi nhận sự tự nguyện của chủ đầu tư. 

[7] Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm chưa thu thập 

đầy đủ các tài liệu, chứng cứ về phương án phê duyệt bồi thường; Biên bản 

kiểm kê tài sản, vị trí đất và tài sản, vật kiến trúc có trên đất của ông Nông 

Ngọc K bị thu hồi để làm cơ sở cho việc bồi thường đối với gia đình ông Nông 

Ngọc K mà đã hủy Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện B là chưa đủ căn cứ. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 266, khoản 3 Điều 272 và khoản 2 Điều 

274 Luật Tố tụng hành chính năm 2015; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 16/2020/KN-HC

ngày 17/9/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với Bản án hành 

chính phúc thẩm số 280/2017/HC-PT ngày 10/10/2017 của Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

2. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 280/2017/HC-PT ngày

10/10/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bản 

án hành chính sơ thẩm số 04/2016/HCST ngày 10/6/2016 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Thuận; 

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử sơ

thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 

- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- Viện trưởngVKSNDTC (để biết); 

- TAND cấp cao tại TP HCM; 

- TAND tỉnh Bình Thuận (02 bản kèm HSVA); 

- Cục THADS tỉnh Bình Thuận; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Vụ GĐKTIII (3b), VP  

(TANDTC), Hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Đào Thị Xuân Lan 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 05 /2021/HC-GĐT 

Ngày 12-4-2021 

V/v khiếu kiện quyết định hành chính 

trong lĩnh vực quản lý đất đai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hồng Hà. 

Các Thẩm phán: - Bà Đào Thị Xuân Lan; 

 - Ông Nguyễn Văn Thuân; 

 - Ông Trần Văn Cò; 

 - Ông Phạm Quốc Hưng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Hòa, Thư ký Tòa án nhân dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Việt Hùng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 12 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa 

giám đốc thẩm xét xử vụ án “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực 

quản lý đất đai” giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Ông Nguyễn Tấn T, bà Nguyễn Thị Lan H; cư trú tại:

30/1A, NTT (nay là 136 NHC), phường H, quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Người bị kiện:

2.1. Ủy ban nhân dân quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2.2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ: Số 06 PĐL, phường M, quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện: Ông Hồ P, Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện: Ông Phan 

Ngọc Anh H1, Trưởng Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận BT. Ông 

Nguyễn Văn D, nhân viên Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận BT. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Đơn khởi kiện đề ngày 12/9/2016 và quá trình giải quyết vụ án, 

người khởi kiện là ông Nguyễn Tấn T, bà Nguyễn Thị Lan H trình bày: 

Nguồn gốc nhà đất số 136 đường NHC (hộ tách từ số 30/1A, NTT), 

phường H, quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh là của cụ Nguyễn Văn T1 (bố của 

ông Nguyễn Tấn T) xây dựng từ tháng 10/1985 trên phần đất do Xí nghiệp nạo 

vét trục vớt đường sông II cấp (theo Giấy xác nhận số 28/PXD ngày 02/02/1988 

của Phòng Xây dựng quận BT). Năm 1995, cụ T1 cho ông T một phần nhà, đất 

(diện tích đất là 55,94m2, diện tích xây dựng 34,34m2). 

Ngày 18/6/2003, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 

Quyết định số 2720/QĐ-UB về việc thu hồi và giao đất cho Công ty TN Thành 

phố Hồ Chí Minh để đầu tư xây dựng khu nhà ở cao tầng lô 13-14 (giai đoạn II) 

tại phường H, quận BT. Quyết định này đã thu hồi 12.611m2 đất tại phường H, 

trong đó có phần diện tích nhà ở của hộ gia đình ông T. 

Ngày 02/4/2007, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban 

hành Quyết định số 1365/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 

2720/QĐ-UB ngày 18/6/2003, với nội dung: Giao phần diện tích thu hồi theo 

Quyết định số 2720/QĐ-UB cho chủ đầu tư mới là Công ty TNHH nông sản VP 

(nay là Công ty cổ phần đầu tư VP) để tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, 

giải phóng mặt bằng. 

Ngày 30/9/2010, Ủy ban nhân dân quận BT ban hành Quyết định số 

6111/QĐ-UBND-QLĐT về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 

tỷ lệ 1/500 khu phức hợp cao tầng văn phòng thương mại dịch vụ và căn hộ của 

Công ty cổ phần đầu tư VP. 

Theo Bản vẽ hiện trạng phục vụ công tác đền bù đối với căn nhà của ông T 

do Công ty TNHH Đo đạc xây dựng thương mại HT lập ngày 21/12/2011 thì tổng 

diện tích đất của hộ gia đình ông T bị giải tỏa là 67,4m2. 

Theo Bản vẽ hiện trạng căn nhà do Trung tâm Đo đạc bản đồ - Sở Tài 

nguyên và Môi trường lập (bản vẽ cuối cùng lập ngày 11/10/2013), tổng diện 

tích đất của gia đình ông T bị giải tỏa là 68,3m2, trong đó: 48,1m2 đất thuộc một 

phần thửa 176 do Xí nghiệp Nạo vét đường sông II đăng ký và một phần là 

đường diện tích 20,2m2. 

Ngày 05/6/2013, Ủy ban nhân dân quận BT ban hành Quyết định số 

5763/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng toàn phần đối 

với căn nhà số 136 đường NHC, phường H, quận BT của ông T, bà H. Theo đó, 

số tiền bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông T là 1.099.780.000 đồng, cụ thể như 

sau:  

- Về đất: Hỗ trợ 67,4m2 đất bằng 30% đơn giá đất ở theo quy định 

(67,4m2 x 54.000.000 đồng/m2 x 30% = 1.091.880.000 đồng);  
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- Về cấu trúc: Diện tích xây dựng 120,3m2, theo bản đồ địa chính phường 

H (năm 2002) thể hiện nhà tạm, tự xây dựng sửa chữa lại sau ngày 22/4/2002 

nên không bồi thường, hỗ trợ. Giá trị bồi thường tài sản khác và hỗ trợ di chuyển 

là 7.900.000 đồng; 

- Về tái định cư: Gia đình ông T không được bồi thường về đất nên không 

đủ điều kiện tái định cư theo quy định. 

Ngày 01/7/2013, ông T, bà H có đơn khiếu nại đối với Quyết định số 

5763/QĐ-UBND ngày 05/6/2013, đề nghị được kiểm tra lại căn nhà thuộc thửa 

đất nào (do có sự khác biệt giữa các bản vẽ của Công ty TNHH Đo đạc xây dựng 

thương mại HT và Trung tâm đo đạc bản đồ) để có cơ sở tính bồi thường; đề 

nghị được thương lượng giá đất với chủ đầu tư, được bồi thường 100% đơn giá 

đất ở, được tái định cư tại chỗ. 

Ngày 12/8/2014, Ủy ban nhân dân quận BT ban hành Quyết định số 

5656/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1, 2 của Quyết định số 

5763/QĐ-UBND ngày 05/6/2013, cụ thể là: Nâng số tiền bồi thường, hỗ trợ lên 

1.114.360.000 đồng (tăng 14.580.000 đồng so với Quyết định số 5763/QĐ-

UBND do bồi thường thêm đối với 0,9m2 đất); Về tái định cư: Nếu ông T, bà H 

không có nơi ở nào khác thì được xem xét giải quyết mua 01 căn hộ chung cư tại 

đường TS, phường B, quận BT. 

Ngày 08/12/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận BT ban hành Quyết 

định số 9495/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại của hộ gia đình ông T. Theo đó, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận BT công nhận nội dung khiếu nại về diện tích 

đất trong ranh giải tỏa đối với căn nhà của ông T, được thể hiện bằng việc chi hỗ 

trợ, bổ sung số tiền 14.580.000 đồng cho gia đình ông T theo Quyết định số 

5656/QĐ-UBND. Không công nhận nội dung khiếu nại của ông T về việc áp giá 

bồi thường; về đề nghị được trực tiếp thương lượng với chủ đầu tư; về bồi 

thường 100% đơn giá đất ở và tái định cư tại chỗ. 

Ngày 28/12/2014, ông T, bà H tiếp tục khiếu nại đề nghị được bồi thường 

theo đơn giá 75.000.000 đồng/m2; được thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư; 

được bồi thường 100% đơn giá đất ở, được tái định cư tại chỗ… 

Ngày 31/7/2015, Thanh tra Thành phố có Văn bản số 888/TTTP-P2 về việc 

giải quyết khiếu nại của cụ Tài, ông T, bà T2, với nội dung: Phần đất của cụ T1 

(sau này cụ T1 phân chia cho các con là ông T và bà T2) quản lý sử dụng ổn định, 

không có tranh chấp và không bị xử phạt do lấn chiếm từ năm 1982 đến nay, do đó 

đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 44 Nghị định 

số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ. 

Ngày 18/8/2015, Ủy ban nhân dân quận BT ban hành Quyết định số 

10772/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 5656/QĐ-UBND ngày 

12/8/2014 của Ủy ban nhân dân quận BT, theo đó Ủy ban nhân dân quận BT 

điều chỉnh từ “căn cứ Luật đất đai năm 2003” thành “căn cứ Luật đất đai năm 

2013”. 
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Ngày 18/01/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban 

hành Quyết định số 183/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại (lần 2), với nội dung: 

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận BT điều chỉnh Quyết định 9495/QĐ-

UBND ngày 08/12/2014, trong đó công nhận nội dung khiếu nại của ông T, bà H 

về yêu cầu được bồi thường 100% đơn giá đất ở (sau khi đã thực hiện đầy đủ các 

nghĩa vụ tài chính theo quy định) đối với phần đất có diện tích 48,1m2; ông T, bà 

H đủ điều kiện tái định cư theo quy định; bác đề nghị của ông T, bà H về bồi 

thường đơn giá 75.000.000 đồng/m2; bác đề nghị thỏa thuận giá trực tiếp với chủ 

đầu tư; bác yêu cầu bồi thường 100% đơn giá đất ở đối với diện tích 20,2m2 (đất 

lấn đường đi). 

Ngày 04/4/2016, Ủy ban nhân dân quận BT ban hành Quyết định số 

1785/QĐ-UBND bổ sung Điều 1 của Quyết định số 5656/QĐ-UBND ngày 

12/8/2014, cụ thể là: Bồi thường bổ sung về đất đối với căn nhà số 136 đường 

NHC với số tiền 1.818.180.000 đồng (bồi thường bổ sung đối với diện tích 

48,1m2 đất: 48,1m2 x 54.000.000 đồng/m2 x 70% = 1.818.180.000 đồng). 

Ngày 04/7/2016, Ủy ban nhân dân quận BT ban hành Quyết định số 

5963/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 5656/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2014: Tổng số tiền ông T, bà H nhận bồi thường, hỗ trợ là 

2.932.540.000 đồng (1.114.360.000 đồng + 1.818.180.000 đồng). Ông T, bà H 

được giải quyết 01 nền đất số C95, diện tích 147m2 tại Khu dân cư BC, phường 

BC, quận TĐ (trị giá 1.446.480.000 đồng). Ông T, bà H được nhận số tiền còn 

lại (sau khi khấu trừ giá trị nền đất) là 1.486.060.000 đồng. 

Ngày 12/9/2016, ông T, bà H có đơn khởi kiện yêu cầu hủy một phần 

Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 của Ủy ban nhân dân quận BT vì 

quyết định này áp giá bồi thường về đất là 54.000.000 đồng/m2 là không thỏa 

đáng. Ông T yêu cầu bồi thường với giá 75.000.000 đồng/m2, bồi thường 100% 

giá đất ở đối với phần đất có diện tích 20,2m2 vì phần đất này ông không vi phạm 

lộ giới. 

Ngày 27/10/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận BT ban hành Quyết định 

số 9172/QĐ-UBND về cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông T.  

Sau đó, ông T, bà H bổ sung yêu cầu khởi kiện, đề nghị Tòa án hủy Quyết 

định số 9172/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

BT nhưng ngày 15/11/2016, ông T, bà H đã rút yêu cầu khởi kiện này. 

Ngày 27/02/2018, Ủy ban nhân dân quận BT ban hành Quyết định số 

1179/QĐ-UBND bổ sung Quyết định số 5963/QĐ-UBND, theo đó bồi thường, 

hỗ trợ bổ sung về đất đối với diện tích 20,2m2 là 763.500.000 đồng (20,2m2 x 

70% x 54.000.000 đồng = 763.500.000 đồng). 

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 06/4/2018, người khởi kiện rút yêu cầu khởi kiện 

về việc bồi thường 100% giá đất ở đối với phần đất có diện tích 20,2m2. Người 

khởi kiện xác định chỉ khởi kiện về đơn giá áp dụng là 54.000.000 đồng/m2 trong 
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Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 của Ủy ban nhân dân quận BT là 

không thỏa đáng. 

 Người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện - Ủy ban nhân dân quận 

BT và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh trình bày:  

Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 của Ủy ban nhân dân quận 

BT về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với ông T, bà H (đã được sửa đổi, bổ 

sung bởi các Quyết định số 5656/QĐ-UBND, Quyết định số 10772/QĐ-UBND, 

Quyết định số 1785/QĐ-UBND, Quyết định số 5963/QĐ-UBND) là phù hợp với 

hiện trạng nhà đất số 136 NHC, phường H, quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngày 27/10/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận BT ban hành Quyết định 

cưỡng chế số 9172/QĐ-UBND thì vào ngày 15/11/2016, ông T, bà H đã nhận tiền 

bồi thường và bàn giao mặt bằng. Đề nghị Tòa án giữ nguyên các quyết định đã 

ban hành. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 421/2018/HC-ST ngày 10/4/2018, Tòa 

án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

1. Đình chỉ giải quyết khởi kiện của ông Nguyễn Tấn T, bà Nguyễn Thị Lan 

H đối với Quyết định số 9172/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận BT. 

2. Không chấp nhận khởi kiện của ông Nguyễn Tấn T, bà Nguyễn Thị Lan 

H yêu cầu hủy Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 về bồi thường, hỗ 

trợ và giải phóng mặt bằng đối với căn nhà số 136 đường NHC (hộ tách từ số 

30/1A đường NTT), phường H, quận BT; bị sửa đổi bổ sung bởi các Quyết định 

số 5656/QĐ-UBND ngày 12/8/2014, Quyết định số 10772/QĐ-UBND ngày 

18/8/2015, Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 04/4/2016, Quyết định số 

5963/QĐ-UBND ngày 04/7/2016, Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 

27/02/2018 của Ủy ban nhân dân quận BT. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng 

cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật. 

Ngày 19/4/2018, ông Nguyễn Tấn T, bà Nguyễn Thị Lan H có đơn kháng 

cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 281/2019/HCPT ngày 21/5/2019, Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Nguyễn Tấn T, bà Nguyễn Thị Lan 

H. Sửa bản án sơ thẩm. Tuyên xử: 

1. Đình chỉ giải quyết khởi kiện của ông Nguyễn Tấn T, bà Nguyễn Thị 

Lan H đối với Quyết định số 9172/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận BT. 

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Tấn T, bà Nguyễn Thị 

Lan H. 
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Hủy một phần Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 của Ủy 

ban nhân dân quận BT được sửa đổi bổ sung bởi các Quyết định số 5656/QĐ-

UBND ngày 12/8/2014, Quyết định số 10772/QĐ-UBND ngày 18/8/2015, Quyết 

định số 1785/QĐ-UBND ngày 04/4/2016, Quyết định số 5963/QĐ-UBND ngày 

04/7/2016, Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 của Ủy ban nhân 

dân quận BT liên quan về việc áp giá bồi thường 54.000.000 đồng/m2. 

Ủy ban nhân dân quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ theo quy định của pháp luật phải ban hành lại Quyết định theo quy định 

của pháp luật. 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

Ngày 07/8/2019, Ủy ban nhân dân quận BT có Văn bản số 2976/UBND-

BTGPMB đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án hành chính 

phúc thẩm nêu trên. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 01/QĐ-VKS-HC ngày 

08/01/2021, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã kháng nghị Bản án 

hành chính phúc thẩm số 281/2019/HC-PT ngày 21/5/2019 của Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh theo thủ tục giám đốc thẩm; đề nghị Hội 

đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, hủy Bản án 

hành chính phúc thẩm số 281/2019/HC-PT ngày 21/5/2019 của Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 

421/2018/HC-ST ngày 10/4/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề 

nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: 

[1.1] Ngày 05/6/2013, Ủy ban nhân dân quận BT ban hành Quyết định số 

5763/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng đối với căn nhà 

số 136 NHC, phường H quận BT của ông T và bà H, theo đó xác định giá đất 

để tính bồi thường, hỗ trợ là 54.000.000 đồng/m2. Không đồng ý về giá đất tính 

bồi thường, hỗ trợ, ông T và bà H có đơn khiếu nại đề nghị được bồi thường 

theo giá đất khoảng 75.000.000 đồng/m2. Ngày 08/12/2014, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận BT ban hành Quyết định số 9495/QĐ-UBND (Quyết định giải 

quyết khiếu nại lần đầu) và ngày 18/01/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 183/QĐ-UBND (Quyết định giải 

quyết khiếu nại lần hai) không chấp nhận khiếu nại của ông T, bà H về giá đất 

bồi thường. Ngày 24/10/2016, ông T và bà H có đơn khởi kiện yêu cầu hủy 

một phần Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 về việc xác định giá 

đất bồi thường.  
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[1.2] Ông T, bà H không khởi kiện đối với Quyết định số 9495/QĐ-UBND 

ngày 08/12/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận BT và Quyết định số 

183/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh về giải quyết khiếu nại của ông T, bà H, nhưng việc xem xét yêu cầu 

khởi kiện của ông T, bà H có liên quan trực tiếp đến hai quyết định này. Do đó, 

Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm không đưa Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan để xem xét, giải quyết đối với các Quyết định số 9495/QĐ-

UBND ngày 08/12/2014 và Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 trong 

cùng vụ án là vi phạm nghiêm trọng về tố tụng theo quy định tại điểm b khoản 2 

Điều 193 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.  

[2] Về nội dung: 

[2.1] Về mục đích thu hồi đất: Ngày 18/6/2003, Ủy ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2720/QĐ-UB về việc thu hồi và giao 

đất cho Công ty TN Thành phố Hồ Chí Minh để đầu tư xây dựng Khu nhà ở cao 

tầng lô 13-14 (giai đoạn 2) tại phường H, quận BT, với nội dung: Thu hồi 12.611 

m2 đất tại phường H, quận BT và giao cho Công ty TN Thành phố Hồ Chí Minh 

13.070m2, trong đó diện tích đất ở là 10.200m2, giao ổn định lâu dài có thu tiền sử dụng 

đất, diện tích đất công trình công cộng 2.870m2, sau khi Công ty TN Thành phố Hồ Chí 

Minh đầu tư xong theo quy hoạch và dự án đã lập có trách nhiệm bàn giao cho cơ quan 

chuyên ngành quản lý theo quy định...Thời điểm ban hành Quyết định số 

2720/QĐ-UB nêu trên thì Luật đất đai năm 1993 đang có hiệu lực thi hành. Tại 

Điều 58 Luật đất đai năm 1993 quy định: “Đất sử dụng vào mục đích công cộng 

là đất dùng để xây dựng: đường giao thông, cầu, cống, vỉa hè, hệ thống cấp 

thoát nước,…và các công trình công cộng khác theo quy định của Chính phủ”. 

Theo Quyết định số 2720/QĐ-UB ngày 18/6/2003 của Ủy ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh thì trong số 13.070m2 đất bị thu hồi có 10.200m2 sử dụng vào 

mục đích đất ở và 2.870m2 sử dụng để xây dựng công trình công cộng. Do đó, 

trong trường hợp này Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi đất là 

với mục đích xây dựng nhà ở và công trình công cộng là phù hợp với quy định 

tại Điều 27 Luật đất đai năm 1993 (Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục 

đích công cộng). Tòa án cấp sơ thẩm xác định đây không thuộc trường hợp phải 

thương lượng giữa chủ đầu tư dự án và ông T, bà H, là có căn cứ.  

[2.2] Ngày 02/4/2007, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban 

hành Quyết định số 1365/QĐ-UBND về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định 

thu hồi đất số 2720/QĐ-UB, với nội dung giao đất thu hồi cho chủ đầu tư mới 

là Công ty TNHH nông sản VP (nay là Công ty cổ phần đầu tư Vinh Phát). Đây 

chỉ là thay đổi chủ dự án chứ không phải thay đổi mục đích của Dự án ban đầu.  

[2.3] Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng: Việc Ủy ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh giao cho Công ty TNHH nông sản VP phần diện tích đất thu hồi 

để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; ngày 30/9/2010, Ủy ban 

nhân dân quận BT có Quyết định số 6111/QĐ-UBND-QTĐT về đồ án quy 
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hoạch chi tiết xây dựng đô thị khu phức hợp cao tầng Văn phòng thương mại 

dịch vụ và căn hộ của Công ty cổ phần đầu tư VP; ông T không được bố trí tái 

định cư tại chỗ mà được bố trí tái định cư tại địa phương khác, còn dự án này 

đơn vị chủ quản bán với giá kinh doanh... Từ đó Tòa án cấp phúc thẩm đã 

khẳng định Dự án trên có mục đích thương mại nên phải bồi thường theo giá 

thỏa thuận là không đúng. Mặt khác, theo đơn khởi kiện cũng như quá trình giải 

quyết vụ án tại phiên tòa sơ thẩm và phiên tòa phúc thẩm, ông T, bà H chỉ khởi 

kiện yêu cầu xem xét lại giá đất tại thời điểm năm 2013 để làm cơ sở áp giá bồi 

thường, chứ không có yêu cầu bồi thường theo giá thỏa thuận. 

[2.4] Về việc bồi thường, hỗ trợ: Trên cơ sở Quyết định thu hồi đất số 

2720/QĐ-UB ngày 18/6/2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 

ngày 15/4/2009 Ủy ban nhân dân quận BT ban hành Quyết định số 2588/QĐ-

UBND phê duyệt Phương án số 110/PA-UBND ngày 13/4/2009 về bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây 

dựng Khu nhà ở cao tầng lô 13-14 (giai đoạn 2) tại phường H, quận BT của Hội 

đồng bồi thường dự án, theo đó xác định giá đất bồi thường là 54.000.000 

đồng/m2. Ngày 05/6/2013, Ủy ban nhân dân quận BT ban hành Quyết định số 

5763/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông T đã căn cứ vào Phương 

án số 110/PA-UBND ngày 13/4/2009 nêu trên để xác định giá đất bồi thường, 

hỗ trợ là 54.000.000 đồng/m2.  

[2.5] Ủy ban nhân dân quận BT cho rằng việc ban hành quyết định bồi 

thường chậm là do khách quan, bởi vì: Từ một thửa đất của cụ T1 cho các con, 

qua các cuộc họp và tiếp xúc hiệp thương thì Hội đồng bồi thường dự án mới tách 

ra thành 03 hồ sơ bồi thường (gồm hộ gia đình cụ T1, hộ gia đình ông T và hộ gia 

đình bà T2 (là các con của cụ T1). Trong quá trình tách hồ sơ (lập bản vẽ, bảng 

chiết tính,…) Ủy ban nhân dân quận BT đã tác động hồ sơ liên tục, không phải cố 

tình trì hoãn hồ sơ của ông T. Tuy nhiên, theo các quyết định sửa đổi, bổ sung 

đối với Quyết định bồi thường, hỗ trợ lần đầu (Quyết định số 5763/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2013) và các Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (Quyết định số 

9495/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận BT), 

Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai (Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 

18/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) thể hiện: Ủy 

ban nhân dân quận BT đã xác định không đúng các điều kiện để được bồi 

thường về đất của gia đình ông T theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 44 Nghị 

định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 nên mới phải sửa đổi quyết định: Từ 

việc xác định đất của gia đình ông T không đủ điều kiện bồi thường (chỉ được 

hỗ trợ bằng 30% giá trị đất ở (theo Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 

05/6/2013) đến việc xác định đủ điều kiện bồi thường về đất, bồi thường bằng 

100% giá đất ở (theo Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 và Quyết 

định số 1179/QĐ-UBND ngày 27/02/2018). Như vậy, do việc bồi thường, hỗ trợ 

cho gia đình ông T không đúng dẫn đến khiếu nại kéo dài, chậm bồi thường, hỗ 

trợ là lỗi của Ủy ban nhân dân quận BT.  
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[2.6] Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 

03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước, 

điểm b khoản 4 Điều 58 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, Điều 11, khoản 4 Điều 

39 Nghị định 69/2009/NĐ-CP, trong trường hợp bồi thường chậm do lỗi của cơ 

quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường thì giá đất để tính bồi thường được xác 

định tại thời điểm bồi thường. Do đó, việc Ủy ban nhân dân quận BT ban hành 

quyết định bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông T vào năm 2013 nhưng vẫn áp 

giá đất bồi thường được xác định từ năm 2009, trong khi chưa có căn cứ xác 

định giá đất để tính bồi thường năm 2013 cao hơn hay thấp hơn so với giá đất 

năm 2011 là không đúng. 

Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông T yêu cầu 

hủy Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 về bồi thường, hỗ trợ, giải 

phóng mặt bằng là không đúng. Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của ông T, hủy một phần Quyết định số 5763/QĐ-UBND về giá bồi thường 

là có căn cứ. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 271, khoản 3 Điều 272, Điều 274 Luật tố tụng 

hành chính; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 01/QĐ-VKS-HC

ngày 08/01/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với Bản án 

hành chính phúc thẩm số 281/2019/HC-PT ngày 21/5/2019 của Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 281/2019/HC-PT ngày 21/5/2019

của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bản án hành chính sơ 

thẩm số 421/2018/HC-ST ngày 10/4/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử

sơ thẩm vụ án theo đúng quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- VKSNDTC (Vụ 10); 

- TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (để biết); 

- TAND Thành phố Hồ Chí Minh (02 bản kèm hồ sơ 

vụ án); 

- Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: VP, Vụ GĐKTIII (2b), HS, THS. 

        TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

    Trần Hồng Hà 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số:06 /2021/HC-GĐT 

Ngày 12/4/2021 
V/v khiếu kiện quyết định hành 

chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước 

về đất đai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đào Thị Xuân Lan; 

Các Thẩm phán:   - Ông Nguyễn Văn Thuân; 

- Ông Trần Văn Cò; 

 - Ông Trần Hồng Hà; 

- Ông Phạm Quốc Hưng. 

-Thư ký phiên tòa:Bà Lê Thị Hòa, Thư ký Tòa án nhân dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn 

Việt Hùng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 12/4/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên tòa giám 

đốc thẩm xét xử vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định hành chính trong 

lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai” giữa: 

1. Người khởi kiện: Ông Trần Văn Bích S, sinh năm 1971;

Cư trú tạiẤp C, xã T, huyện Đ, tỉnh Long An. 

2. Người bị kiện: Ủy ban nhân dân huyện Đ, tỉnh Long An;

Người đại diện hợp pháp của người bị kiện: Ông Trần Thế L, Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện Đ, tỉnh Long An, là người đại diện theo ủy quyền (theo Văn 

bản ủy quyền số 324/GUQ-CT ngày 16/01/2017). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty cổ phần đầu tư quốc tế C.S.Q;

Địa chỉ: 145 Đường tỉnh 822, ấp C, xã T, huyện Đ, tỉnh Long An. 

NỘI DUNG VỤÁN: 

Thửa đất số 113 có diện tích 1.488m2 và Thửa đất số 115 có diện tích 

3.475m2 cùng phần diện tích đất rỗng (SON) 9.283m2 tại tờ bản đồ số 02, ấp C, 

xã T, huyện Đ, tỉnh Long An của ông Trần Văn Bích S có nguồn gốc do ông Trần 

Văn T (bố đẻ ông S) để lại; ông S canh tác trồng lúa từ trước năm 1975. Năm 

2010, ông S khởi kiện Ủy ban nhân dân huyện Đ về việc cấp sai diện tích đất của 

Ông cho bà Trần Thị L1 và ông Huỳnh Văn P. Ngày 28/01/2015, Tòa án nhân 

dân tỉnh Long An xét xử phúc thẩm vụ án, đã xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

ông S; theo đó, Tòa án hủy các quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Đ về việc 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà L1, ông P; buộc Ủy ban nhân dân 

huyện Đ, tỉnh Long An ban hành các quyết định thu hồi và bồi thường giá trị 
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quyền sử dụng đất tại các Thửa 113diện tích 1.488m2 và Thửa 115 diện tích 

3.475m2 cùng diện tích đất rỗng (SON) 9.283m2 cho ông S, để ông S bàn giao đất 

làm Dự án sân Golf và nhận bồi thường. 

Ngày 24/10/2016, Ủy ban nhân dân huyện Đ ban hành Quyết định số 

9382/QĐ-UBND về việc thu hồi toàn bộ diện tích đất tại các Thửa 113, 115 và 

diện tích đất rỗng (SON) của ông Trần Văn Bích S, tổng diện tích đất thu hồi là 

14.246m2. Cùng ngày, Ủy ban nhân dân huyện Đ ban hành Quyết định số 

9383/QĐ-UBND về việc bồi thường, hỗ trợ do bị thiệt hại về đất đối với ông Trần 

Văn Bích S giá trị quyền sử dụng đất 665.860.185đ; hỗ trợ 200.730.000đ (có Bảng 

chiết tính chi tiết kèm theo).  

Ngày 23/10/2017, Ủy ban nhân dân huyện Đ ban hành Quyết định số 

8439/QĐ-UBND giải quyết bồi thường, hỗ trợ bổ sung đối với ông Trần Văn Bích 

S số tiền 87.905.025đ (có Bảng chiết tính bổ sung kèm theo). Ông S đã nhận tiền 

bồi thường, tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm. Ông S nhất trí về 

phần thu hồi đất và bồi thường giá trị quyền sử dụng đất, nhưng Ông không đồng 

ý phần hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm theo cách tính của Ủy ban 

nhân dân huyện Đ tại Bảng chiết tính kèm theo Quyết định số 9383/QĐ-UBND 

ngày 24/10/2016 và Quyết định số 8439/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 (Diện tích x 

đơn giá x 0,4 lần) vì mức hỗ trợ này quá thấp so với bà Phạm Thị T1 có đất bị thu 

hồi gần với đất của Ông, diện tích bị thu hồi ít hơn mà số tiền bồi thường lớn hơn 

(bà T1 được hỗ trợ 02 lần, còn ông chỉ được hỗ trợ 0,4 lần đơn giá đất nông 

nghiệp). 

Ngày 07/11/2016, ông S có đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân tỉnh Long An, 

đề nghị hủy Quyết định số 9383/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của Ủy ban nhân dân 

huyện Đ, yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Đ và Công ty cổ phần đầu tư quốc tế 

C.S.Q (sau đây viết tắt là Công ty C.S.Q) phải nâng mức hỗ trợ chuyển đổi nghề 

nghiệp và tạo việc làm cho Ông từ 0,4 lên 02 lần đơn giá, diện tích đất nông nghiệp 

cùng loại, cụ thể là: (4.963m2 x 45.000đ x 2 lần = 446.670đ + 9.283m2 x 30.000đ 

x 2 lần = 556.980đ. Tổng cộng là 1.003.650.000đ), khấu trừ đi số tiền Ông đã 

nhận hỗ trợ trước đó là 200.730.000đ, số tiền còn lại là 802.920.000đ. 

Ông S cho rằng, đất của ông do Uỷ ban nhân dân huyện Đ cấp sai cho ông 

Huỳnh Văn P nên xảy ra tranh chấp, 15 năm mới có bản án có hiệu lực pháp luật. 

Nếu Ủy ban nhân dân huyện Đ không cấp sai thì ông đã có đất để bàn giao và 

được bồi thường, hỗ trợ ngay từ khi Dự án sân golf mới được triển khai. Thực tế, 

diện tích đất này đã được kê biên năm 2009, khi đó ông phát hiện ra đất bị lấn 

chiếm nên mới khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết; năm 2015, bản án của Tòa 

án mới có hiệu lực pháp luật; năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện Đ mới thu hồi 

đất và bồi thường, hỗ trợ cho ông. Như vậy, việc chậm ông phải áp dụng Nghị 

định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ để hỗ trợ với mức 02 lần 

giá đất nông nghiệp như hộ của bà T1 mới phù hợp.  

Quan điểm của người bị kiện là Ủy ban nhân dân huyện Đ, tỉnh Long An: 

Việc ông S so sánh mức hỗ trợ như của bà T1 là không phù hợp, vì mặc dù cả 02 

phần đất của ông S và bà T1 đều nằm trong Dự án sân golf; 02 phần đất này đều 

có tranh chấp được giải quyết bằng bản án của Tòa án. Bản án của bà T1 có hiệu 

lực năm 2013 nên bà T1 được hỗ trợ với mức 02 lần đơn giá đất nông nghiệp theo 
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Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ, còn Bản án của ông 

S có hiệu lực năm 2015, lúc này Nghị định số  69/2009/NĐ-CP ngày13/8/2009 

của Chính phủ không còn hiệu lực nên không áp dụng mà áp dụng Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ để hỗ trợ cho ông S.  

Ngoài ra, Bảng chiết tính đất của ông S là căn cứ vào Quyết định số 

2871/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An (có hiệu lực 

tại thời điểm thu hồi đất của ông S) về phê duyệt lại hệ số điều chỉnh đơn giá để 

bồi thường về đất và mức hỗ trợ thực hiện Dự án sân golf của Công ty C.S.Q đầu 

tư trên địa bàn xã T, huyện Đ. Theo Quyết định này thì mức hỗ trợ chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 

của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tính bằng 0,4 lần 

đơn giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) 

ban hành kèm theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Long An. Còn Bảng chiết tính diện tích đất để hỗ trợ cho bà T1 

là căn cứ vào Quyết định số 3454/2015/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Long An, hỗ trợ cho bà T1 02 lần đơn giá đất nông ngiệp, vì vậy số 

tiền bà T1 được bồi thường, hỗ trợ lớn hơn của ông S. Việc ông S đề nghị Ủy ban 

nhân dân huyện Đ nâng mức hỗ trợ đơn giá đất lên 02 lần như của bà T1 là không 

có căn cứ xem xét. 

Quan điểm của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty C.S.Q: 

Thống nhất với nội dung trình bày của Ủy ban nhân dân huyện Đ. Đề nghị Tòa án 

không chấp nhận đơn khởi kiện của ông S. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 27/2017/HC-ST ngày 14/4/2017, Tòa án 

nhân dân tỉnh Long An quyết định: 

“Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Văn Bích S về việc yêu 

cầu nâng mức hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm lên gấp 02 lần đơn giá diện 

tích đất bị thu hồi”. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo 

của đương sự. 

Ngày 19/4/2017, ông S có đơn kháng cáo toàn bộ Bản án sơ thẩm nêu trên. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 178/2019/HC-PT ngày 16/4/2019, Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

“1. Chấp nhận kháng cáo của người khởi kiện là ông Trần văn Bích S, sửa 

bản án sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Văn Bích S. 

 Hủy Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của Ủy ban nhân dân 

huyện Đ, tỉnh Long An”. 

Tại Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm số 37/2019/TB-TA ngày 

18/6/2019, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã sửa chữa, bổ 

sung Bản án hành chính phúc thẩm số 178/2019/HC-PT ngày 16/4/2019 của Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau: 

"…Tại dòng thứ 26 tính từ trên xuống, trang 6 của phần quyết định đã ghi: 

Hủy Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của Ủy ban nhân dân 

huyện Đ, tỉnh Long An. 

Nay sửa chữa, bổ sung như sau: 

…………………. 
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Hủy Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Long An". 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

Ngày 11/3/2020, Ủy ban nhân dân huyện Đ, tỉnh Long An có đơn đề nghị 

xem xét lại Bản án hành chính phúc thẩm số 178/2019/HC-PT ngày 16/4/2019 

của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh theo trình tự giám đốc 

thẩm. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 03/2021/KN-HCngày 

05/02/2021,Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, hủy toàn bộ Bản án hành chính phúc thẩm 

số 178/2019/HC-PT ngày 16/4/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ 

Chí Minh; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề 

nghị Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
[1] Quyết định số 9383/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của Ủy ban nhân dân 

huyện Đ, tỉnh Long An về việc bồi thường, hỗ trợ do bị thiệt hại về đất đối với hộ ông 

Trần Văn Bích S căn cứ vào 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. 

Tại khoản 3 Điều 34 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ quy định: “Trường hợp đã có quyết định thu hồi đất và có phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai 

trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã phê 

duyệt”. Như vậy, mặc dù Ủy ban nhân dân huyện Đ thu hồi đất của ông S vào 

năm 2016 (sau khi Bản án hành chính phúc thẩm số 09/2015/HCPT ngày 

28/01/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An về việc khiếu kiện quyết định hành 

chính trong quản lý Nhà nước về đất đai giữa ông S với Ủy ban nhân dân huyện 

Đ, tỉnh Long An có hiệu lực pháp luật), nhưng việc thu hồi đất này dựa trên 

phương án đã được phê duyệt Dự án sân Golf của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An 

năm 2008-2009. Diện tích đất của ông S được kê biên vào năm 2009, có Quyết 

định thu hồi, bồi thường và hỗ trợ năm 2010 nhưng đứng tên ông Huỳnh Văn P 

(do Ủy ban nhân dân huyện Đ cấp sai đất của ông S cho ông P) nên ông S phải 

đợi Bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật mới có đất bàn giao và nhận bồi 

thường; lỗi này không phải do ông S mà do Ủy ban nhân dân huyện Đ, tỉnh Long 

An. Vì vậy, trường hợp của ông S phải được giải quyết bồi thường, hỗ trợ theo 

phương án đã được phê duyệt năm 2009, tức là theo quy định của Nghị định số 

69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2019 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch 

sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

Tại điểm a khoản 1 Điều 22 Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2019 của 

Chính phủ quy định: 

“a) Hỗ trợ bằng tiền từ 1,5 đến 5 lần giá đất nông nghiệp đối với toàn bộ 

diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt qúa hạn 

mức giao đất nông nghiệp tại địa phương…” 
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Căn cứ quy định nêu trên thì tối thiểu hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi 

được hỗ trợ bằng 1,5 lần giá đất nông nghiệp. 

[2]  Uỷ ban nhân dân huyện Đ, tỉnh Long An căn cứ vào Quyết định số 

3454/QĐUBND ngày 23/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phê 

duyệt đơn giá để bồi thường về đất và mức hỗ trợ thực hiện Dự án sân golf, được 

ban hành để tính toán hỗ trợ cho bà Phạm Thị T1 (là người cùng địa phương với 

ông S, có cùng loại đất bị thu hồi làm Dự án như ông S) mức 02 lần đơn giá đất 

nông nghiệp. Bản án hành chính phúc thẩm số 09/2015/HCPT ngày 28/01/2015 

về vụ kiện của ông S có hiệu lực vào tháng 01 năm 2015 (trước thời điểm thu hồi 

đất của bà T1 và trước thời điểm ban hành Quyết định số 3454/QĐ-UBND ngày 

23/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An) nhưng Ủy ban nhân dân huyện Đ 

chỉ tính toán khoản hỗ trợ cho ông S với mức 0,4 lần đơn giá đất nông nghiệp là 

không hợp lý. 

[3] Ủy ban nhân dân huyện Đ, tỉnh Long An cho rằng trường hợp của ông 

S là căn cứ vào Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Long An để hỗ trợ mức 0,4 lần đơn giá đất nông nghiệp, còn trường hợp 

của bà T1 là căn cứ vào Quyết định số 3454/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Long An để hỗ trợ 02 lần đơn giá đất nông nghiệp là không 

đúng, vì cả 02 Quyết định số 3454/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 và  Quyết định số 

2871/QĐ-UBND  ngày 13/7/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An đều căn cứ 

vào Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, nhưng 02 quyết 

định nêu trên quy định mức hỗ trợ khác nhau.  

[4] Tòa án cấp phúc thẩm đã quyết định sửa Bản án sơ thẩm, chấp nhận yêu 

cầu khởi kiện của ông S, buộc Ủy ban nhân dân huyện Đ, tỉnh Long An, Công ty 

C.S.Q nâng mức hỗ trợ chuyển đổi nghề cho ông S từ 0,4 lần lên 02 lần đơn giá 

đất nông nghiệp là có căn cứ. Tuy nhiên, quá trình giải quyết  tại Tòa án cấp sơ 

thẩm, ông S không khởi kiện Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An mà chỉ khởi kiện Quyết định số 9383/QĐ-UBND ngày 

24/10/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Đ, yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Đ, tỉnh 

Long An và Công ty C.S.Q phải nâng mức hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm 

cho ông từ mức 0,4 lần lên 02 lần đơn giá đất nông nghiệp. Do đó, Quyết định số 

2871/QĐ-UBND không được xác định là đối tượng khởi kiện trong vụ án này và 

chưa được xem xét tại Tòa án cấp sơ thẩm. Tại Tòa án cấp phúc thẩm, ông S bổ 

sung yêu cầu hủy Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Long An, nhưng Tòa án cấp phúc thẩm không đưa Ủy ban nhân dân 

tỉnh Long An vào tham gia tố tụng với tư cách người bị kiện là vi phạm nghiêm 

trọng thủ tục tố tụng. Mặc dù, Tòa án cấp phúc thẩm không đưa Ủy ban nhân dân 

tỉnh Long An tham gia tố tụng nhưng Tòa án cấp phúc thẩm lại xử hủy Quyết định 

số 2871/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An là không 

đúng. 

[5] Mặt khác, Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Long An bao gồm nhiều nội dung như: Quy định đơn giá đất đối 

với từng loại đất, hệ số điều chỉnh và mức hỗ trợ 0,4 lần đơn giá đất nông nghiệp. 

Ông S chỉ khởi kiện phần quy định về hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc 

làm là 0,4 lần, chứ không khởi kiện quy định về đơn giá đất đối với từng loại đất, 
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cũng như hệ số điều chỉnh, nhưng Tòa án cấp phúc thẩm hủy toàn bộ Quyết định 

số 2871/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An là không 

đúng. 

[6] Tòa án cấp phúc thẩm không tuyên hủy Quyết định số 9383/QĐ-UBND 

ngày 24/10/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Đ, tỉnh Long An mà tuyên hủy toàn 

bộ Quyết định 2871/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long 

An là không đúng và vượt quá thẩm quyền quy định tại Điều 241 Luật Tố tụng 

hành chính năm 2015.     

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 266;Điều 271;khoản 3 Điều 272 và Điều 

274 Luật tố tụng hành chính năm 2015;      

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 03/2021/KN-HC

ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với Bản án 

hành chính phúc thẩm số 178/2019/HC-PT ngày 16/4/2019 của Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố HồChí Minh; 

2. Hủy toàn bộ Bản án hành chính phúc thẩm số 178/2019/HC-PT ngày

16/4/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; giao hồ sơ vụ án 

cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm lại theo 

đúng quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- Viện trưởng VKSNDTC (để biết); 

- TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (kèm HSVA); 

- TAND tỉnh Long An; 

- Cục THADS tỉnh Long An (để biết); 

- VKSND tỉnh Long An (để biết); 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Vụ GĐKT III (2), VP (TANDTC), Thư ký  

Thẩm phán, HSVA, THS. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

 CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

   Đào Thị Xuân Lan 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số:  07/2021/HC-GĐT 

Ngày 12-4-2021 

V/v khiếu kiện quyết định hành chính 

trong lĩnh vực quản lý đất đai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thuân; 

Các Thẩm phán: - Bà Đào Thị Xuân Lan; 

 - Ông Trần Hồng Hà;  

 - Ông Trần Văn Cò; 

 - Ông Phạm Quốc Hưng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Hòa, Thư ký Tòa án nhân dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Việt Hùng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 12 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa 

giám đốc thẩm xét xử vụ án “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực 

quản lý đất đai” giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Ông Nguyễn Minh Q, sinh năm 1952; cư trú tại: Tổ H, khu

dân cư T, huyện CĐ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

2. Người bị kiện:

2.1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Địa chỉ: Số 01 PVĐ, phường PT, thành phố BR, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

2.2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện CĐ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Địa chỉ: Số 28 TĐT, huyện CĐ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Ủy ban nhân dân huyện CĐ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Địa chỉ: Số 28 TĐT, huyện CĐ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
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Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Văn P, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện CĐ. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Đơn khởi kiện đề ngày 13/8/2015 và quá trình giải quyết vụ án, 

người khởi kiện là ông Nguyễn Minh Q trình bày: 

Năm 1997, gia đình ông Nguyễn Minh Q từ BT ra CĐ buôn bán, làm ăn 

và thuê nhà của bà L (công tác tại Bảo tàng huyện CĐ) tại đường PVĐ, huyện 

CĐ để ở. 

Năm 1998, ông Q đã rào khu đất trống diện tích gần 800m2 ở phía bên kia 

đường để nuôi vịt. Ông Q tự đổ đất san lấp phía trước để làm đường đi cho xe ô 

tô chở hàng vào kho của nhà ông và làm lối đi cho một số hộ dân ở khu vực cư 

xá đi ra chợ; đồng thời đổ đất phía sau để trồng rau muống, hoa màu và chăn 

nuôi gà. 

Năm 1999, ông Q mua lại 02 lô đất của bà Cao Ngọc S và ông Nguyễn 

Bá L1 (giáp ranh với phần đất nêu trên) để cất nhà ở. Ủy ban nhân dân huyện 

CĐ đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Q đối với 02 lô đất 

này vào năm 2001 và 2006. 

Năm 2010, Ủy ban nhân dân huyện CĐ tiến hành mở rộng đường TH, ông 

Q đã hiến một phần đất để làm đường; phần đất còn lại có diện tích khoảng 

440m2 thuộc thửa số 340, tờ bản đồ số 28 (nay là thửa số 293, tờ bản đồ số 18) 

huyện CĐ. Quá trình sử dụng đất, ông Q chưa kê khai, đăng ký sử dụng, không 

nộp thuế cho Nhà nước. 

Ngày 30/6/2011, ông Q có đơn xin giao đất, thuê đất (để mở rộng cơ sở 

sản xuất, kinh doanh của thương hiệu rượu đế CS- QL) gửi Ủy ban nhân dân 

huyện CĐ, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện CĐ và Văn phòng đăng 

ký quyền sử dụng để xin giao, thuê đối với phần đất nêu trên. 

Ngày 06/11/2012, Ủy ban nhân dân huyện CĐ có Văn bản số 

1566/UBND-TNMT gửi ông Q với nội dung: “Vị trí đất ông xin được giao hoặc 

thuê tọa lạc tại đường TH còn khoảng 127,1m2 đất chưa sử dụng do Nhà nước 

quản lý (giáp nhà hiện hữu của ông đang ở). Hiện nay huyện CĐ đang trong giai 

đoạn lập, điều chỉnh và thực hiện các quy hoạch chuyên ngành nên Ủy ban nhân 

dân huyện không thể giải quyết việc xin giao đất hay thuê đất mà chỉ tạm thời 

cho ông mượn sử dụng ….”. 

Ngày 09/5/2012, ông Q có đơn yêu cầu về việc xin cấp đất, với nội dung: 

Ông xin được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích gia đình 

ông đã khai phá (Phần đất mà ông đề nghị được giao đất, thuê đất theo Đơn đề 

ngày 30/6/2011 nay ông xin được cấp để làm đất ở). 

Ngày 31/5/2012, ông Q kê khai làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đối với diện tích 376,3m2, thửa 293 nhưng không được Ủy 
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ban nhân dân huyện CĐ đồng ý do diện tích đất này có chồng lấn với diện tích 

163,5m2 đất đã cấp cho ông Trần Đại N. 

Ngày 16/01/2013, ông Q có đơn khiếu nại việc Ủy ban nhân dân huyện 

CĐ không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông đối với diện tích 

440m2. 

Ngày 15/4/2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện CĐ ban hành Quyết định 

số 292/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại của ông Q, với nội dung: “Không công 

nhận nội dung khiếu nại của ông Q. Không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Q đối với khu 

diện tích 440m2 giáp đường TH bên cạnh nhà ông Q vì lý do không phù hợp quy 

hoạch, nhưng ông Q được tạm thời sử dụng đất theo hiện trạng cho đến khi có 

quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”. 

Ông Q khiếu nại Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện CĐ. 

Ngày 07/11/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban 

hành Quyết định số 2434/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại của ông Q, với nội 

dung: “Bác đơn của ông Q khiếu nại yêu cầu công nhận quyền sử dụng đất diện 

tích 440,6m2 thửa 293 và thửa 549, tờ bản đồ 18 (mới) huyện CĐ. Giữ nguyên 

nội dung Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện CĐ”. 

Ngày 13/8/2015, ông Q khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 

292/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện CĐ và 

Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

 Người bị kiện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện CĐ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trình bày:  

Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện CĐ 

và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành đúng thẩm 

quyền theo quy định của Luật Khiếu nại và Luật đất đai. 

Về nội dung: Quá trình xác minh thể hiện diện tích 440m2 đất là một phần 

trong tổng diện tích 4.454,1m2 thuộc thửa 340, tờ bản đồ số 28 (cũ) có nguồn 

gốc là ao nước trũng và mương thoát nước do Nhà nước quản lý. Qua kiểm tra 

toàn bộ hồ sơ địa chính của huyện, bản đồ địa chính lập năm 1998 đã được Sở 

địa chính (cũ) duyệt ngày 20/01/1999 không thể hiện riêng biệt thửa đất của ông 

Q đang khiếu nại. Ông Q không tiến hành kê khai, đăng ký, không có tên chủ sử 

dụng đất trong sổ mục kê lập năm 1998 và cập nhật chỉnh lý biến động liên tục 

từ năm 1998 đến nay. Toàn bộ đất ông Q sử dụng thuộc thửa 340 tờ bản đồ số 

28 là đất CDK do Ủy ban nhân dân huyện CĐ quản lý. 

Từ năm 1998 đến trước năm 2008 khu vực đất ông Q được quy hoạch là 

đất ở sân vườn theo Quyết định số 964/1998/QĐ-UBND ngày 02/5/1998 của Ủy 
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ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về quy hoạch chi tiết 1/2000 khu vực 

Trung tâm CĐ; từ năm 2008 đến năm 2010 đất được quy hoạch là đất ở nông 

thôn theo Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 23/5/2008 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 

và Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 của huyện CĐ. Theo Quyết định 

số 587/QĐ-UBND ngày 20/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Kế hoạch sử 

dụng đất 05 năm (2011-2015) của huyện CĐ, thì đất trên được quy hoạch là đất 

ở. Thực tế, đất của ông Q đang sử dụng trồng rau màu, một số cây kiểng và chăn 

nuôi gà.  

Căn cứ khoản 2 Điều 15, khoản 4 Điều 14 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP 

ngày 25/5/2007 thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện CĐ và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành các quyết định giải quyết khiếu nại 

là đúng. Đề nghị Tòa án bác toàn bộ yêu cầu của ông Q. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ủy ban nhân dân huyện CĐ 

trình bày: Thống nhất nội dung trình bày của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

CĐ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đề nghị Tòa án 

không chấp nhận đơn khởi kiện của ông Q. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 33/2018/HC-ST ngày 27/8/2018, Tòa án 

nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quyết định: 

Không chấp nhận đơn khởi kiện của ông Nguyễn Minh Q yêu cầu hủy 

Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện CĐ và Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc yêu cầu được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất tại thửa 293 và thửa 549, tờ bản đồ số 18, huyện CĐ 

(lần 2) cho ông Nguyễn Minh Q. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng 

cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật. 

Ngày 06/9/2018, ông Nguyễn Minh Q có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ 

thẩm. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 339/HC-PT ngày 10/6/2019, Toà án 

nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Nguyễn Minh Q, sửa Bản án sơ 

thẩm số 33/2018/HC-ST ngày 27/8/2018 của Tòa án nhân nhân tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu. Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Minh Q. 

2. Hủy Quyết định giải quyết khiếu nại số 292/QĐ-UBND ngày 

15/4/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện CĐ và Quyết định giải quyết 
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khiếu nại số 2434/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  

3. Xác định hành vi không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng diện tích 

đất 376,3m2 thửa 293 tờ bản đồ số 18 (mới) huyện CĐ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

cho ông Nguyễn Minh Q là trái quy định pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện CĐ, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện hành vi hành chính về việc cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích trên theo quy định của pháp luật.   

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

Ngày 09/10/2019 và ngày 16/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân huyện CĐ có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục 

giám đốc thẩm đối với Bản án hành chính phúc thẩm nêu trên. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 01/2021/KN-HC ngày 

19/01/2021, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã kháng nghị Bản án hành chính 

phúc thẩm số 339/2019/HC-PT ngày 10/6/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh theo thủ tục giám đốc thẩm; đề nghị Hội đồng Thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, hủy Bản án hành chính 

phúc thẩm 339/2019/HC-PT ngày 10/6/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh; giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 

33/2018/HC-ST ngày 27/8/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề 

nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Năm 1999, gia đình ông Nguyễn Minh Q nhận chuyển nhượng 02 lô 

đất thổ cư của bà Cao Ngọc S và ông Nguyễn Bá L1 tại huyện CĐ, tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu (Ủy ban nhân dân huyện CĐ đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đối với 02 lô đất này vào năm 2001 và năm 2006). Trước đó, vào năm 

1998 gia đình ông Q đã tự san lấp một phần đất trũng bỏ trống (giáp với 02 

thửa đất mà ông Q nhận chuyển nhượng nêu trên) để trồng cây cảnh và chăn 

nuôi. Quá trình sử dụng đất, ông Q không đăng ký kê khai, không nộp nghĩa vụ 

thuế đối với Nhà nước. Phần đất ông Q tự san lấp được xác định thuộc một 

phần thửa số 340, tờ bản đồ số 28 (nay là thửa số 293, tờ bản đồ số 18 (mới) 

huyện CĐ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) do Ủy ban nhân dân huyện CĐ quản lý. 

[2] Năm 2012, ông Q có đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đối với 376,3m2 đất thuộc thửa số 293. Theo Quyết định số 

964/1998/QĐ-UBND ngày 02/5/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu về “Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu vực Trung tâm CĐ” thì toàn bộ khu 

vực này (trong đó có phần đất mà ông Q đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
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dụng đất) đã được quy hoạch là đất ở. Việc ông Q lấn chiếm, sử dụng đất đã có quy 

hoạch và việc sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch đã được xét duyệt là hành 

vi vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại điểm a, đ khoản 4 Điều 14 Nghị định 

số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định về việc cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, 

thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết  khiếu 

nại về đất đai, do đó không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định này. 

[3] Ngày 16/01/2013, ông Q có đơn khiếu nại việc Ủy ban nhân dân huyện 

CĐ từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 440m2 thuộc 

thửa số 293 cho gia đình ông. Ngày 15/4/2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

CĐ ban hành Quyết định số 292/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại: Không công 

nhận nội dung khiếu nại của ông Q; không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Q vì lý do không 

phù hợp quy hoạch, nhưng ông Q được tạm thời sử dụng đất theo hiện trạng cho 

đến khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, là có căn 

cứ. 

[4] Do ông Q khiếu nại Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện CĐ, ngày 07/11/2014, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2434/QĐ-UBND giải 

quyết khiếu nại của ông Q, với nội dung: Bác đơn của ông Q khiếu nại yêu cầu 

công nhận quyền sử dụng đất diện tích 440,6m2 thửa 293 và thửa 549, tờ bản đồ 

18 (mới) huyện CĐ. Giữ nguyên nội dung Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 

15/4/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện CĐ, cũng là có cơ sở, đúng quy 

định của pháp luật. 

[5] Khi ông Q khởi kiện, Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của ông Q đề nghị hủy Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện CĐ và Quyết định số 2434/QĐ-UBND 

ngày 07/11/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là có 

căn cứ. Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Q là không 

đúng.  

[6] Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định “Xác định hành vi không cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng diện đất 376,3m2 thửa 293 tờ bản đồ số 18 

(mới) huyện CĐ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho ông Nguyễn Minh Q là trái quy 

định pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện CĐ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện 

hành vi hành chính về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần 

diện tích trên theo quy định của pháp luật” là vượt quá thẩm quyền, không đúng 

quy định tại điểm b khoản 2 Điều 193 Luật tố tụng hành chính, bởi vì việc cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân, 

trên cơ sở quỹ đất của địa phương, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp 

pháp của hộ gia đình, cá nhân, việc sử dụng đất trên thực tế, Ủy ban nhân dân 

huyện CĐ sẽ thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật”. 
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 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 271, khoản 2 Điều 272, Điều 273 Luật tố tụng 

hành chính; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 01/2021/KN-HC

ngày 19/01/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với Bản án hành 

chính phúc thẩm số 339/2019/HC-PT ngày 10/6/2019 của Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 339/2019/HC-PT ngày 10/6/2019

của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

3. Giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 33/2018/HC-ST ngày

27/8/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh B. 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- VKSNDTC (Vụ 10); 

- TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (để biết); 

- TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (để biết); 

- Cục THADS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: VP, Vụ GĐKTIII (2b), HS, THS. 

        TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 Nguyễn Văn Thuân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 18/2021/HC-GĐT 

Ngày 06/7/2021 
V/v khiếu kiện các quyết định hành 

chính về việc thu hồi giấy chứng 

nhận quyền sử dụng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thuân;  

Các Thẩm phán: - Ông Trần Văn Cò; 

 - Bà Đào Thị Xuân Lan; 

 - Ông Trần Hồng Hà; 

 - Ông Phạm Quốc Hưng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Hòa, Thư ký Tòa án nhân dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Việt Hùng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 06/7/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên tòa giám 

đốc thẩm xét xử vụ án hành chính về “Khiếu kiện các quyết định hành chính về 

việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1942;

Cư trú tại: 85/1 ấp N, xã H, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện hợp pháp của người khởi kiện: 

- Ông Trần H, sinh năm 1990; trú tại số 240 đường A, phường T, thành phố 

B, tỉnh Đồng Nai (được ủy quyền theo Văn bản ủy quyền ngày 19/3/2016 của bà 

Nguyễn Thị H). 

- Ông Nguyễn Văn P, sinh năm 1947; trú tại 85/1 ấp N, xã H, thành phố 

B, tỉnh Đồng Nai (được ủy quyền theo Văn bản ủy quyền ngày 30/5/2018 của bà 

Nguyễn Thị H). 

2. Người bị kiện: UBND thành phố B, tỉnh Đồng Nai;

Địa chỉ: 90 H, phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 
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Người đại diện hợp pháp của người bị kiện: Ông Nguyễn Tấn L, sinh năm 

1965, Phó Chủ tịch UBND thành phố B, tỉnh Đồng Nai (được ủy quyền theo Văn 

bản ủy quyền số 1756/UQ-CT ngày 17/02/2017 của Chủ tịch UBND thành phố 

B, tỉnh Đồng Nai). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Các Thửa đất số 20, 21, 30, 31, 41, 42 Tờ Bản đồ số 5, số 43 Tờ Bản đồ  số 

7 và số 3, 4 Tờ Bản đồ số 12, tọa lạc tại xã H, thành phố B, tỉnh Đồng Nai có 

nguồn gốc thuộc một phần trong tổng diện tích hơn 03 ha của ông Nguyễn Văn V 

(cha bà Nguyễn Thị H) được Nhà nước Việt Nam Cộng Hòa cấp trích lục địa bộ 

ngày 25/5/1973. Ông V chết năm 1968, toàn bộ diện tích đất nêu trên để lại cho 

bà H trực tiếp canh tác. 

Năm 1978, thực hiện chủ trương chính sách đất đai của Nhà nước, bà H đã 

đưa toàn bộ diện tích đất nêu trên tham gia vào Hợp tác xã nông nghiệp xã H. 

Theo bà H, năm 1986 Hợp tác xã tan rã, bà H tiếp tục canh tác các thửa đất 

nêu trên của gia đình. 

Năm 1998, Nhà nước thực hiện việc đo đạc, lập Bản đồ địa chính cho toàn 

bộ thành phố B. 

Ngày 09/5/2000, bà H đến UBND xã H lập hồ sơ kê khai đăng ký đồng loạt 

các thửa đất nêu trên. 

Ngày 31/7/2009, UBND thành phố B cấp 09 giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đối với 09 thửa đất nêu trên với mục đích sử dụng đất là trồng lúa cho 

bà Nguyễn Thị H cụ thể như sau: Thửa đất số 20, Tờ bản đồ số 5 có diện tích 

887,6 m2; Thửa đất số 21, Tờ bản đồ số 5 có diện tích 2.035,8 m2; Thửa đất số 30, 

Tờ bản đồ số 5 có diện tích 1.627,9 m2; Thửa đất số 31, Tờ bản đồ số 5 có diện 

tích 1.745,8 m2; Thửa đất số 41, Tờ bản đồ số 5 có diện tích 2.443,6 m2; Thửa đất 

số 42, Tờ bản đồ số 5 có diện tích 1.654,6 m2; Thửa đất số 43, Tờ bản đồ số 7 có diện 

tích 1.571,5 m2; Thửa đất số 3, Tờ bản đồ số 12 có diện tích 1.346,3 m2; Thửa đất số 

4, Tờ bản đồ số 12 có diện tích 989,2 m2. 

Ngày 24/5/2015 các hộ dân gồm các ông Nguyễn Quốc V, ông Nguyễn Văn 

C, ông Nguyễn Văn L, bà Đặng Thị Đ, bà Trịnh Thị Kim T có đơn đề nghị kiểm 

tra, xem xét trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà H đối 

với các Thửa đất số 20, 21, 30, 31 Tờ bản đồ số 5; Thửa đất số 43 Tờ bản đồ số 7 

và Thửa đất số 3,4 Tờ bản đồ số 12 xã H với lý do các thửa đất nêu trên do các hộ 

dân trực tiếp sử dụng từ trước năm 1980 đến nay. 

Ngày 28/12/2015 và ngày 22/9/2016, Phòng Tài nguyên và Môi trường 

thành phố B có các Tờ trình số 7507, 7508, 7509, 7510, 7511, 7512, 7513 và các 

Tờ trình số 5882, 5883 đã xác định các thửa đất nêu trên đã được gia đình bà H 

đưa vào Tập đoàn sản xuất theo chương trình cải cách ruộng đất năm 1978-1979 

của Nhà nước, sau đó Tập đoàn đã giao khoán, phân chia lại cho các xã viên sử 
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dụng, cụ thể như sau: Hộ ông Nguyễn Văn C giao sử dụng Thửa đất số 20, 21 Tờ 

bản đồ số 5; hộ ông Nguyễn Văn L giao sử dụng Thửa đất số 30, 31, 42 Tờ bản 

đồ số 5; hộ ông Lê Văn T sử dụng Thửa đất số 41, Tờ bản đồ số 5; hộ bà Đặng 

Thị L giao sử dụng Thửa 43, Tờ bản đồ số 7, bà L chết, em bà L là bà Đặng Thi 

Đ tiếp tục sử dụng; hộ ông Nguyễn Văn L giao sử dụng Thửa đất số 3, 4 Tờ bản 

đồ số 12, năm 2005 ông L chết, ông Nguyễn Quốc V là con  tiếp tục quản lý, sử 

dụng. Từ năm 1980 đến nay, các hộ dân này là người trực tiếp quản lý, sử dụng 

đất, nhưng các thửa đất trên lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

bà H là không đúng đối tượng sử dụng đất. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân thành 

phố B ban hành các Quyết định thu hồi lại các giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đã cấp cho bà H. 

Ngày 29/5/2015, UBND thành phố B ban hành 07 Quyết định gồm (Quyết 

định số 731/QĐ-UBND, Quyết định số 732/QĐ-UBND, Quyết định số 733/QĐ-

UBND, Quyết định số 734/QĐ-UBND, Quyết định số 735/QĐ-UBND, Quyết định 

số 736/QĐ-UBND và Quyết định số 737/QĐ-UBND) thu hồi 07 giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đã cấp cho bà H đối với các thửa đất tương ứng gồm Thửa đất 

số 31 Tờ bản đồ số 5; Thửa đất số 3, 4 Tờ bản đồ số 12; Thửa đất số 30 Tờ bản 

đồ số 5; Thửa đất số 43 Tờ bản đồ số 7; Thửa đất số 21 Tờ bản đồ số 5 và Thửa 

đất số 20 Tờ bản đồ số 5. 

Ngày 07/7/2017, UBND thành phố B ban hành Quyết định số 2938/QĐ-

UBND về việc đính chính năm ban hành 07 QĐ thu hồi giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất nêu trên từ ngày ngày 29/02/2015 thành ngày 29/02/2016. 

Ngày 07/10/2016, UBND thành phố B ban hành các Quyết định số 

6116/QĐ-UBND và Quyết định số 6117/QĐ-UBND thu hồi 02 giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đã cấp cho bà H đối với các Thửa đất số 41, 42 Tờ bản đồ số 5 

xã H. 

Không đồng ý với 09 Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất nêu trên, ngày 17/3/2016 bà H có đơn khởi kiện; ngày 09/01/2017 bà H có 

đơn khởi kiện bổ sung yêu cầu Tòa án hủy toàn bộ 09 Quyết định thu hồi giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên của UBND thành phố B, tỉnh Đồng Nai, 

với nội dung: 

Sau khi đưa đất vào Hợp tác xã theo chủ trương chung của Nhà nước, đến 

năm 1986, Hợp tác xã tan rã thì gia đình bà tiếp tục quản lý, canh tác sử dụng các 

thửa đất nêu trên và đã kê khai đăng ký, đóng thuế sử dụng đất nông nghiệp cho 

Nhà nước. Năm 2000, bà đi đăng ký kê khai và đã được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất là đúng theo quy định của pháp luật. Từ năm 2003 trở đi, Nhà 

nước miễn thuế đất nông nghiệp, bà đã tất toán thuế đến năm 2002. Do tuổi cao, 

không còn sức khỏe để trồng lúa. Vào khoảng năm 2004, bà có để lại cho một số 

người xung quanh tận dụng để trồng cỏ, nuôi bò và trồng một số cây như Tràm, 
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Chuối (tất cả đều không quá 03 năm tuổi). UBND thành phố B đã không tìm hiểu 

kỹ nguồn gốc đất, chỉ nhìn vào hiện trạng đã vội vàng kết luận các giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà là sai đối tượng nên đã ban hành các Quyết 

định thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà là không đúng. 

Người đại diện theo ủy quyền của Người bị kiện trình bày: 

UBND thành phố B đã căn cứ vào Luật Đất đai năm 2013, 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 để ban hành 09 quyết định thu hồi 09 giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất nêu trên của bà H là đúng trình tự, thủ tục và đúng pháp luật. 

Đề nghị, Tòa án bác yêu cầu khởi kiện của bà H. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 11/2017/HC-ST ngày 31/10/2017, Tòa 

án nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định: 

“Bác yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị H về việc yêu cầu Tòa án hủy 

các Quyết định sau đây của UBND thành phố B: Quyết định số 731, Quyết định 

số 732, Quyết định số 733, Quyết định số 734, Quyết định số 735, Quyết định số 

736, Quyết định số 737, Quyết định số 6116 và Quyết định số 6117 (các quyết 

định từ số 731 đến 737 được sửa ngày tháng năm ban hành từ ngày 29/02/2015 

thành 29/02/2016)”. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo 

theo quy định của pháp luật. 

Ngày 13/11/2017, bà Nguyễn Thị H có đơn kháng cáo toàn bộ Bản án hành 

chính sơ thẩm. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 182/2018/HC-PT ngày 07/6/2018, Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

“Chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị H; sửa Bản án hành chính sơ 

thẩm số 11/2017/HCST ngày 31/10/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 

như sau: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị H; hủy các quyết định sau 

đây của UBND thành phố B, tỉnh Đồng Nai: 

- Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 29/02/2015 (đúng ngày là 29/02/2016) 

của UBND thành phố B, tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số AQ 069693 ngày 31/07/2009 do UBND thành phố B, tỉnh Đồng 

Nai cấp cho bà Nguyễn Thị H. 

- Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 29/02/2015 (đúng ngày là 29/02/2016) 

của UBND thành phố B, tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số AQ 045713 ngày 31/07/2009 do UBND thành phố B, tỉnh Đồng 

Nai cấp cho bà Nguyễn Thị H. 
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- Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 29/02/2015 (đúng ngày là 29/02/2016) 

của UBND thành phố B, tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số AQ 045715 ngày 31/07/2009 do UBND thành phố B, tỉnh Đồng 

Nai cấp cho bà Nguyễn Thị H. 

- Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 29/02/2015 (đúng ngày là 29/02/2016) 

của UBND thành phố B, tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số AQ 069691 ngày 31/07/2009 do UBND thành phố B, tỉnh Đồng 

Nai cấp cho bà Nguyễn Thị H. 

- Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 29/02/2015 (đúng ngày là 29/02/2016) 

của Ủy ban nhân dân thành phố B, tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số AQ 045962 ngày 31/07/2009 do UBND thành phố B, 

tỉnh Đồng Nai cấp cho bà Nguyễn Thị H. 

- Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 29/02/2015 (đúng ngày là 29/02/2016) 

của UBND thành phố B, tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số AQ 045721 ngày 31/07/2009 do UBND thành phố B, tỉnh Đồng 

Nai cấp cho bà Nguyễn Thị H. 

- Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 29/02/2015 (đúng ngày là 29/02/2016) 

của UBND thành phố B, tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số AQ 069690 ngày 31/07/2009 do UBND thành phố B, tỉnh Đồng 

Nai cấp cho bà Nguyễn Thị H. 

 - Quyết định số 6116/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND thành phố B, 

tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AQ 069692 

ngày 31/07/2009 do UBND thành phố B, tỉnh Đồng Nai cấp cho bà Nguyễn Thị 

H. 

- Quyết định số 6117/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của Ủy ban nhân dân 

thành phố B, tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số AQ 069694 ngày 31/07/2009 do UBND thành phố B, tỉnh Đồng Nai cấp cho 

bà Nguyễn Thị H. 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

Ngày 15/10/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai có Công văn số 

812/TA-HC và ngày 25/9/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục có Công 

văn số 808/TA-HC kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét theo thủ 

tục giám đốc thẩm đối với Bản án hành chính phúc thẩm nêu trên; đề nghị giữ 

nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 11/2017/HC-ST ngày 31/10/2017 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 08/2021/KN-HC ngày 18/3/2021, 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị đối với Bản án hành chính phúc thẩm 

số 182/2018/HC-PT ngày 07/6/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh; đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám 
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đốc thẩm, hủy Bản án hành chính phúc thẩm nêu trên; hủy Bản án hành chính sơ 

thẩm số 11/2017/HC-ST ngày 31/10/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai để xét xử sơ thẩm lại theo 

đúng quy định của pháp luật. Tạm đình chỉ thi hành Bản án hành chính phúc thẩm 

nêu trên cho đến khi có Quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa 

án nhân dân tối cao. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị 

Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm 

số 08/2021/KN-HC ngày 18/3/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Thửa đất số 20, Tờ bản đồ số 5 có diện tích 887,6 m2; Thửa đất số 21, 

Tờ bản đồ số 5 có diện tích 2.035,8 m2; Thửa đất số 30, Tờ bản đồ số 5 có diện 

tích 1.627,9 m2; Thửa đất số 31, Tờ bản đồ số 5 có diện tích 1.745,8 m2; Thửa đất 

số 41, Tờ bản đồ số 5 có diện tích 2.443,6 m2; Thửa đất số 42, Tờ bản đồ số 5 có 

diện tích 1.654,6 m2; Thửa đất số 43, Tờ bản đồ số 7 có diện tích 1.571,5 m2; Thửa 

đất số 3, Tờ bản đồ số 12 có diện tích 1.346,3 m2 và Thửa đất số 4, Tờ bản đồ số 12 

có diện tích 989,2 m2 đều thuộc xã H, thành phố B, tỉnh Đồng Nai có nguồn gốc 

thuộc một phần trong tổng diện tích hơn 03 ha đất của ông Nguyễn Văn V (cha 

bà Nguyễn Thị H) được chế độ cũ (Việt Nam Cộng Hòa) cấp trích lục địa bộ ngày 

25/5/1973. Ông V chết năm 1968, toàn bộ diện tích đất trên do bà H trực tiếp canh 

tác. Năm 1978-1979, thực hiện chủ trương, chính sách đất đai của Nhà nước, bà 

H thừa nhận đã đưa toàn bộ diện tích đất nêu trên vào Tập đoàn sản xuất (Hợp tác 

xã) xã H để sản xuất nông nghiệp tập thể. 

[2] Sau năm 1981, Tập đoàn sản xuất nông nghiệp giải thể thì toàn bộ các 

thửa đất trên được giao cho các hộ xã viên sử dụng gồm: Hộ ông Nguyễn Văn C 

sử dụng Thửa đất số 20, 21 Tờ bản đồ số 5; hộ ông Nguyễn Văn L sử dụng Thửa 

đất số 30, 31, 42 Tờ bản đồ số 5; hộ ông Lê Văn T sử dụng Thửa đất số 41, Tờ 

bản đồ số 5 (ông T chết, chị Lê Thị Kim T là con tiếp tục quản lý, sử dụng); hộ 

bà Đặng Thị L sử dụng Thửa đất số 43, Tờ bản đồ số 7 (bà L chết, bà Đặng Thị 

Đ là em của bà L tiếp tục sử dụng); hộ ông Nguyễn Văn L sử dụng Thửa đất số 3, 

4 Tờ bản đồ số 12 (ông L chết năm 2005, anh Nguyễn Quốc V là con tiếp tục quản 

lý, sử dụng).  

[3] Như vậy, toàn bộ các thửa đất nêu trên bà H đã đưa vào Tập đoàn sản 

xuất nông nghiệp để sử dụng theo chính sách đất đai của Nhà nước. Sau đó, Nhà 

nước đã giao cho các hộ xã viên để các hộ này tiếp tục sử dụng vào mục đích sản 

xuất nông nghiệp. Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật đất đai năm 2003 (nay 

là khoản 5 Điều 26 Luật đất đai 2013) thì “Nhà nước không thừa nhận việc đòi 

lại đất đã được giao theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong 

quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, 
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Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Do đó, bà H không còn quyền sử dụng đối với 

các thửa đất nêu trên. 

[4] Ngày 09/5/2000, bà H kê khai, đăng ký đề nghị được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất nêu trên. Ngày 31/7/2009, UBND 

thành phố B cấp 09 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương ứng với 09 thửa 

đất cho bà Nguyễn Thị H. Quá trình kê khai, đăng ký và cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đối với 09 thửa đất nêu trên cho bà H thể hiện: Khi xét duyệt 

hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định vì, UBND 

xã H không tiến hành kiểm tra thực tế, chỉ căn cứ theo hồ sơ kê khai của bà H 

cung cấp nên không phát hiện những người đang quản lý, sử dụng đất và canh tác 

thực tế từ năm 1981 đến nay, không hỏi ý kiến những người đang sử dụng đất 

này; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh B không 

tiến hành kiểm tra hiện trạng thực địa, không lập Biên bản xác định ranh giới, mốc 

giới theo quy định mà chỉ xuất Trích lục bản vẽ thửa đất, sử dụng Biên bản ranh 

giới, mốc giới được lập từ năm 1998 (có dấu hiệu bị tẩy xóa, chỉnh sửa tên người 

sử dụng đất) để đề nghị UBND phố B cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

bà H là không đúng quy định của pháp luật. 

[5] Do vậy, ngày 29/02/2016, UBND thành phố B ban hành 07 quyết định 

gồm: Quyết định số 731/QĐ-UBND, số 732/QĐ-UBND, số 733/QĐ-UBND, số 

734/QĐ-UBND, số 735/QĐ-UBND, số 736/QĐ-UBND và số 737/QĐ-UBND 

thu hồi 07 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà H (tương ứng với 

các thửa đất gồm: Thửa đất số 31, Tờ bản đồ số 5; Thửa đất số 3, 4, Tờ bản đồ số 

12; Thửa đất số 30, Tờ bản đồ số 5; Thửa đất số 43, Tờ bản đồ số 7; Thửa đất số 

21, Tờ bản đồ số 5 và Thửa đất số 20, Tờ bản đồ số 5) và ngày 07/10/2016, UBND 

thành phố B ban hành các Quyết định số 6116/QĐ-UBND, Quyết định số 

6117/QĐ-UBND thu hồi 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà H 

đối với các Thửa đất số 41, 42, Tờ bản đồ số 5 xã H với lý do việc cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất nêu trên cho bà Nguyễn Thị H là 

không đúng đối tượng sử dụng đất là có căn cứ.  

[6] Quá trình giải quyết vụ án, bà H xuất trình các tài liệu chứng cứ là “Giấy 

xác nhận không đăng ký ruộng” ghi ngày 14/4/2000, có nội dung: Những xã viên 

đang sử dụng đất gồm ông Nguyễn Văn L, ông Nguyễn Văn C, ông Nguyễn Văn 

C, ông Nguyễn Văn L, ông Nguyễn Văn N, ông Lữ N, ông Lê Minh T, ông Huỳnh 

Văn U, bà Đặng Thị Đ đều đồng ý (ký tên) không đăng ký quyền sử dụng đất mà 

giao lại cho bà H để bà H đăng ký quyền sử dụng đất; các biên lai thu thuế sử 

dụng đất thể hiện bà H đã thực hiện nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 

1994-2002, năm 2001-2002; bản sao Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai của 

UBND xã H, thành phố B ngày 07/4/2015 giữa bà H và các hộ dân đang sử dụng 

đất có nội dung các hộ dân có ý kiến phần đất ruộng họ đang trực tiếp sản xuất do 
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được Hợp tác xã cấp cho từ năm 1978, quá trình sử dụng có đóng thuế đầy đủ, 

nay bà H đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đề nghị bà H phải 

hỗ trợ phần nào công sức cho các hộ dân. 

[7] Các Thửa đất số 20, 21, 30, 31, 41, 42, Tờ bản đồ số 5 tại xã H hiện do 

hộ gia đình ông Nguyễn Văn C, hộ gia đình ông Nguyễn Văn L, hộ gia đình chị 

Lê Thị Kim T quản lý, sử dụng; Thửa đất số 43, Tờ bản đồ số 7 tại xã H hiện do 

hộ gia đình bà Đặng Thị Đ quản lý, sử dụng và Thửa đất số 3, 4 Tờ bản đồ số 12 

tại xã H hiện do hộ gia đình anh Nguyễn Quốc V quản lý, sử dụng. Nhưng trong 

quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm không 

triệu tập những người đang quản lý, sử dụng đất này vào tham gia tố tụng với tư 

cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố 

tụng làm cho những người đang quản lý, sử dụng đất này không thực hiện được 

quyền, nghĩa vụ tố tụng của mình, dẫn đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ không 

được đảm bảo theo quy định của pháp luật.  

[8] Như vậy, Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng chưa có tài liệu, chứng cứ nào 

thể hiện toàn bộ những phần đất mà UBND thành phố B đã cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho bà H vào năm 2009 đã được đưa vào tập đoàn sản xuất từ 

những năm 1978-1979; thời điểm bà H được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất không có sự tranh chấp, những người đang trực tiếp sử dụng đất đồng ý, trả 

lại đất cho bà H, nên việc bà H được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 

phù hợp; cho đến năm 2015 thì những hộ dân sử dụng đất mới có khiếu nại và họ 

cũng chỉ khiếu nại về việc tính công sức của đương sự khi sử dụng đất, yêu cầu 

bà H phải bồi thường thỏa đáng cho họ. Trong trường hợp này, đúng ra việc tranh 

chấp giữa các đương sự phải được xem xét, giải quyết bằng vụ án dân sự khác 

chứ không phải giải quyết bằng cách thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đã cấp cho bà H, từ đó chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà H, hủy các quyết định 

của UBND thành phố B, tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đã cấp cho bà H nêu trên là không đúng quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 266; Điều 271; khoản 3 Điều 272 và Điều 

274 Luật tố tụng hành chính năm 2015;      

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 08/2021/KN-HC

ngày 18/3/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 

2. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 182/2018/HC-PT ngày 07/6/2018

của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hủy Bản án hành chính 

sơ thẩm số 11/2017/HC-ST ngày 31/10/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng 

Nai. 

63



9 

 

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai để xét xử sơ thẩm 

lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- Viện trưởng VKSNDTC (để biết); 

- TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

- TAND tỉnh Đồng Nai (kèm hồ sơ vụ án); 

- Cục THADS tỉnh Đồng Nai (để biết); 

- VKSND tỉnh Đồng Nai (để biết); 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Vụ GĐKT III (2), VP (TANDTC), Thư ký 

Thẩm phán, HSVA, Ths. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thuân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số:  26 /2020/HC-GĐT 

     Ngày 06/11/2020 
V/v khiếu kiện quyết định hành chính về 

quản lý đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thuân; 

Các Thẩm phán: - Ông Nguyễn Văn Tiến; 

       - Ông Tống Anh Hào; 

       - Ông Trần Văn Cò; 

       - Bà Đào Thị Xuân Lan. 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Hòa, Thư ký Tòa án nhân dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông Lê 

Thành Dương, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 06/11/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án “Khiếu kiện 

quyết định hành chính về quản lý đất đai”, giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Ông Lê Quang C, sinh năm 1953;

Cư trú tại: Phường ĐV, thành phố TH, tỉnh Thanh Hóa. 

2. Người bị kiện: Ủy ban nhân dân thành phố TH, tỉnh Thanh Hóa.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Minh T, Phó trưởng phòng Phòng 

Tài nguyên và Môi trường thành phố TH; ông Lê Hữu Dg, Chuyên viên Phòng 

Tài nguyên và Môi trường thành phố TH; ông Hà Khoa V, Phó Chánh Thanh tra 

thành phố TH (Quyết định ủy quyền số 2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2015 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố TH). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Ủy ban nhân dân phường ĐV, thành phố TH, tỉnh Thanh Hóa; 

Người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ĐV: 

Ông Nguyễn Công B, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch Ủy ban nhân dân phường ĐV 

(Quyết định ủy quyền số 81/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân phường ĐV). 

65



2 

 

 

 

- Ông Nguyễn Hữu Ng, sinh năm 1957 và bà Lê Thị M, sinh năm 1960; 

Cùng cư trú tại: Phường ĐV, thành phố TH, tỉnh Thanh Hóa. 

- Bà Lê Thị Th, sinh năm 1959; Cư trú tại: phường ĐV, thành phố TH, tỉnh 

Thanh Hóa. 

- Bà Lê Thị M1, sinh năm 1960; Cư trú tại: Phường ĐV, thành phố TH, 

tỉnh Thanh Hóa. 

- Bà Lê Thị Ch, sinh năm 1972 và bà Lê Thị L sinh năm 1975; Cùng cư trú 

tại: Phường ĐV, thành phố TH, tỉnh Thanh Hóa. 

- Bà Lê Thị O, sinh năm 1969; Cư trú tại: Xã Phước Tân, thành phố BH, 

tỉnh Đồng Nai. 

- Ông Lê Văn T1, sinh năm 1964; Cư trú tại: Phường ĐV, thành phố TH, 

tỉnh Thanh Hóa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện ngày 28/01/2015 và quá trình giải quyết vụ án, ông Lê 

Quang C trình bày: 

Cha mẹ của ông là cụ Lê Văn Q và cụ Phạm Thị T2 là chủ sử dụng hợp 

pháp từ năm 1954 đối với thửa đất thổ cư có diện tích 540m2 tại phố Quang Trung, 

phường ĐV, thành phố TH, thuộc thửa số 180, tờ bản đồ số 2, bản đồ 299. Năm 

1958, cụ Phạm Thị T2 chết, không để lại di chúc. Sau đó cha của ông tái hôn với 

bà Phạm Thị G và sinh được 6 người con gồm các ông, bà Lê Thị Th, Lê Thị M1, 

Lê Văn T1, Lê Thị O, Lê Thị Ch và Lê Thị L. Năm 1994, diện tích đất của gia 

đình ông còn lại là 186m2 thuộc thửa số 140, tờ bản đồ số 364, chủ sử dụng đất là 

cụ Lê Văn Q, trên đất có căn nhà chính và căn nhà phụ.  

Năm 1995, ông có đơn khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế đề nghị tòa án 

giải quyết cho ông được hưởng phần di sản thừa kế của mẹ ông là cụ Phạm Thị 

T2. Ngày 26/10/1996, Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa ban hành Bản án 

dân sự sơ thẩm số 61 quyết định cho ông được hưởng một phần di sản thừa kế của 

cụ Phạm Thị T2 là 50.000.000 đồng. Cụ Lê Văn Q kháng cáo. Ngày 18/12/1996, 

Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ 

án số 05 với nội dung: Tạm đình chỉ giải quyết vụ án kiện thừa kế giữa ông C và 

cụ Q; Tòa án sẽ tiếp tục tiến hành giải quyết vụ án khi có giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất và các bên có yêu cầu. 

Năm 1997, Nhà nước mở rộng Quốc lộ 1A đoạn đi qua thành phố TH và 

lấy vào một phần diện tích đất của gia đình ông tại địa chỉ 272 và 274 QT (diện 

tích đất thu hồi nằm trong khối di sản thừa kế đang được Tòa án giải quyết tranh 

chấp). Trong khi thực hiện Dự án mở rộng Quốc lộ 1A, Ủy ban nhân dân thành 

phố TH lại tiến hành tách diện tích đất của gia đình ông tại 272 và 274 QT thành 

02 hộ khác nhau: Một hồ sơ do cha của ông (cụ Lê Văn Q) đứng tên chủ hộ số 

nhà 272 và 01 hồ sơ cho ông Lê Văn T3 (em cùng cha khác mẹ với ông) đứng tên 

chủ hộ 274. Phần diện tích đất và căn nhà phụ 59,6m2 mà Uỷ ban nhân dân thành 

phố tách ra cho ông Lê Văn T3, sau khi bị thu hồi thì còn lại 39m2 không nằm 

trong chỉ giới mở rộng Quốc lộ 1A và vẫn thuộc thửa đất chung của gia đình ông, 
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là đối tượng tranh chấp trong vụ án chia di sản thừa kế. Việc Uỷ ban nhân dân 

thành phố TH thực hiện thủ tục thu hồi, bồi thường về đất cho ông Lê Văn T3 là 

trái pháp luật. 

Đến tháng 7/2014 ông mới biết ngày 26/3/2003, Uỷ ban nhân dân thành phố 

TH đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W625548 đối với diện tích 39m2 

(phần đất còn lại không bị thu hồi, đang tranh chấp di sản thừa kế của gia đình ông 

từ năm 1996) cho ông Nguyễn Hữu Ng và bà Lê Thị M. Không đồng ý với việc 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này nên ông đã khiếu nại với nội dung đề 

nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Hữu 

Ng, không để ông Ng xây nhà trên đất tại địa chỉ 274 QT, trả lại thửa đất trên cho 

gia đình ông.  

Ngày 31/12/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố TH ban hành Quyết 

định giải quyết khiếu nại số 12349/QĐ-UBND với nội dung không chấp nhận khiếu 

nại của ông. 

Không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại nêu trên, tại đơn khởi 

kiện ngày 28/01/2015 và đơn khởi kiện bổ sung ngày 12/6/2015, ông Lê Quang 

C đề nghị Tòa án hủy:  

- Một phần Quyết định số 504/QĐ-CT ngày 26/3/2003 của Uỷ ban nhân 

dân thành phố TH về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn 

Hữu Ng, bà Lê Thị M; 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W625548 của Uỷ ban nhân dân 

thành phố TH cấp ngày 26/3/2003 mang tên ông Nguyễn Hữu Ng, bà Lê Thị M 

đối với diện tích đất 39m2 tại số nhà 274 QT, phường ĐV, thành phố TH, tỉnh 

Thanh Hóa; 

- Quyết định giải quyết khiếu nại số 12349/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố TH về việc giải quyết khiếu nại của ông 

Lê Quang C. 

Đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố TH trình bày: 

Số nhà 274 đường QT có nguồn gốc là của cụ Lê Văn Q. Năm 1997 thực 

hiện dự án mở rộng đường Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố TH, hộ gia đình ông 

Lê Văn T3 (con trai cụ Lê Văn Q) thuộc diện phải di chuyển mặt bằng thực hiện 

dự án, phần đất còn lại sau khi mở rộng đường, Uỷ ban nhân dân thành phố đã 

giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Hữu Ng và bà Lê Thị M là hộ 

liền kề. Sau khi ông Ng, bà M nộp tiền sử dụng đất, Uỷ ban nhân dân thành phố 

đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W625548 ngày 26/3/2003 cho ông 

Ng, bà M tại địa chỉ 274 QT là đúng trình tự, thủ tục. Khi Nhà nước thu hồi, ông 

T3 đã nhận đủ tiền bồi thường theo giấy ủy quyền của cụ Q và bàn giao đất cho 

dự án. Uỷ ban nhân dân thành phố TH đề nghị tòa án bác đơn khởi kiện của ông 

Lê Quang C. 

Ông Nguyễn Hữu Ng, bà Lê Thị M là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan trình bày: 
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Ngày 04/6/2001, Uỷ ban nhân dân thành phố TH có thông báo về việc giải 

quyết phần đất còn lại sau khi các hộ đã di chuyển để xây dựng Quốc lộ 1A; gia 

đình ông, bà đã có đơn xin nhận chuyển nhượng lô đất 274 QT (hộ liền kề) với 

diện tích đất 39m2 và được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt cho gia đình 

ông, bà được nhận chuyển nhượng với giá là 78.000.000 đồng. Gia đình ông, bà 

đã nộp đủ tiền và được bàn giao đất. Uỷ ban nhân dân thành phố đã cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông, bà đối với diện tích đất này. Từ năm 2003 

đến nay, ông, bà đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước. Ông, bà 

đề nghị tòa án không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Lê Quang C. 

Ông Lê Văn T3 là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày: 

Năm 1998, ông tách hộ khẩu riêng nhưng vẫn ở trên đất của cụ Lê Văn Q. 

Khi Nhà nước thu hồi đất, ông đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, 

chuyển đi nơi ở khác. Ông chỉ thực hiện đúng chính sách của Uỷ ban nhân dân 

thành phố. Ông nhận thấy việc khởi kiện của ông Lê Quang C là đúng vì liên quan 

đến việc kiện thừa kế của gia đình ông. 

Các bà Lê Thị Th, Lê Thị M1, Lê Thị Ch, Lê Thị L là những người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày: Thống nhất với nội dung trình bày của 

ông Lê Quang C. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 04/2015/HCST ngày 07/9/2015, Tòa án 

nhân dân thành phố Thanh Hóa quyết định: 

Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Lê Quang C về việc: Hủy một phần 

Quyết định số 504/QĐ-CT ngày 26/3/2003 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đối với ông Nguyễn Hữu Ng, bà Lê Thị M, hủy Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số W625548 ngày 26/3/2003 mang tên ông Nguyễn Hữu Ng và bà Lê 

Thị M đối với diện tích đất 39m2 tại số nhà 274 QT, phường ĐV, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa và yêu cầu hủy Quyết định giải quyết khiếu nại số 

12349/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố TH. 

Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đương 

sự. 

Ngày 18/9/2015, ông Lê Quang C có đơn kháng cáo đối với toàn bộ Bản 

án hành chính sơ thẩm nêu trên. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 04/2016/HCPT ngày 04/3/2016, Tòa 

án nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định: 

Sửa toàn bộ Bản án hành chính sơ thẩm số 04/2015/HCST ngày 07/9/2015 

của Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa. 

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện. 

Tuyên hủy một phần Quyết định số 504/QĐ-CT ngày 26/3/2003 của Ủy ban 

nhân dân thành phố TH về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 

ông Nguyễn Hữu Ng, bà Lê Thị M; 

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W625548 của Ủy ban nhân 

dân thành phố TH cấp ngày 26/3/2003 mang tên ông Nguyễn Hữu Ng, bà Lê Thị 
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M đối với diện tích đất 39m2 tại số nhà 274 QT, phường ĐV, thành phố TH, tỉnh 

Thanh Hóa; 

Hủy Quyết định số 12349/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân 

dân thành phố TH về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Quang C. 

Để Ủy ban nhân dân thành phố TH thực hiện quyền quản lý Nhà nước về 

đất đai theo đúng quy định của pháp luật. 

Ngày 02/4/2016, ông Nguyễn Hữu Ng và bà Lê Thị M có đơn gửi Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án 

hành chính phúc thẩm nêu trên của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 

Ngày 17/5/2019, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội ban hành 

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 03/2019/KN-HC đối với Bản án hành 

chính phúc thẩm số 04/2016/HCPT ngày 04/3/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Thanh Hóa. 

Tại Quyết định giám đốc thẩm số 10/2019/HC-GĐT ngày 20/8/2019, Ủy 

ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội quyết định: 

Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 04/2016/HCPT ngày 04/3/2016 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 

Chuyển hồ sơ cho Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xét xử phúc thẩm lại 

theo quy định của pháp luật. 

Ngày 06/01/2020, ông Lê Quang C có đơn gửi Tòa án nhân dân tối cao đề 

nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Quyết định giám đốc thẩm số 

10/2019/HC-GĐT ngày 20/8/2019 của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Hà Nội. 

Ngày 18/8/2020, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 

kháng nghị giám đốc thẩm số 14/2020/KN-HC kháng nghị Quyết định giám đốc 

thẩm số 10/2019/HC-GĐT ngày 20/8/2019 của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội theo thủ tục giám đốc thẩm; đề nghị Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, hủy Quyết định giám đốc thẩm số 

10/2019/HC-GĐT ngày 20/8/2019 của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Hà Nội; giữ nguyên Bản án hành chính phúc thẩm số 04/2016/HC-PT ngày 

04/3/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 

Ngày 20/9/2020, ông Nguyễn Hữu Ng có đơn gửi Tòa án nhân dân tối cao 

với nội dung không đồng ý với Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 

14/2020/KN-HC ngày 18/8/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đề nghị 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xem xét đảm bảo quyền lợi chính 

đáng cho ông. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề 

nghị Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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[1] Cụ Lê Văn Q và cụ Phạm Thị T2 là chủ sử dụng hợp pháp từ năm 1954 

đối với thửa đất thổ cư có diện tích 540m2 tại số 272 phố QT, phường ĐV, thành 

phố TH, thuộc thửa số 180, tờ bản đồ số 2, bản đồ 299. Cụ Q và cụ T2 có 1 người 

con trai là ông Lê Quang C. Năm 1958, cụ Phạm Thị T2 chết, không để lại di 

chúc. Sau đó cụ Q tái hôn với cụ Phạm Thị G và sinh được 6 người con. Năm 

1994, diện tích đất của gia đình còn lại là 186m2 thuộc thửa số 140, tờ bản đồ số 

364, trên đất có căn nhà chính và căn nhà phụ.  

[2] Năm 1995, ông Lê Quang C có đơn khởi kiện đề nghị tòa án giải quyết 

cho ông được hưởng phần di sản thừa kế của mẹ ông là cụ Phạm Thị T2. Tại Bản 

án dân sự sơ thẩm số 61 ngày 26/10/1996, Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa 

quyết định cho ông C được hưởng một phần di sản thừa kế của cụ T2 là 50.000.000 

đồng. Cụ Lê Văn Q kháng cáo. Ngày 18/12/1996, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh 

Hóa ban hành Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án số 05 với nội dung: Tạm 

đình chỉ giải quyết vụ án dân sự về việc kiện thừa kế giữa ông Lê Quang C và cụ 

Lê Văn Q; Tòa án sẽ tiếp tục tiến hành giải quyết vụ án khi có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và các bên có yêu cầu. Như vậy, vụ án yêu cầu chia di sản thừa 

kế do ông Lê Quang C khởi kiện đối với diện tích đất 186m2 tại số nhà 272 phố 

QT, phường ĐV, thành phố TH vẫn chưa được giải quyết dứt điểm; diện tích đất 

nêu trên vẫn đang có tranh chấp. 

[3] Ông Lê Văn T3 được cụ Q tặng cho 1 phần diện tích đất (nằm trong 

diện tích đất đang có tranh chấp về di sản thừa kế). Uỷ ban nhân dân thành phố 

TH đã tách diện tích đất của gia đình cụ Q ra thành số nhà 272 (do cụ Q đứng tên 

chủ hộ) và số nhà 274 (do ông Lê Văn T3 đứng tên chủ hộ, diện tích 59,6m2). Sau 

khi Nhà nước thu hồi đất để mở rộng Quốc lộ 1A đoạn đi qua thành phố TH thì 

số nhà 274 còn lại là 39m2 không nằm trong chỉ giới mở rộng Quốc lộ 1A. Do 

diện tích đất còn lại nhỏ hơn 40m2, ông T3 có đơn xin di dời, tái định cư nên Uỷ 

ban nhân dân thành phố TH đã thu hồi 39m2 đất này. Ngày 12/01/1998, cụ Lê Văn 

Q có giấy ủy quyền cho ông Lê Văn T3 nhận số tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà 

nước thu hồi đất là 134.574.000 đồng, trong đó có 119.200.000 đồng tiền bồi 

thường về đất. 

 [4] Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/02/2000 

của Chính phủ quy định về đất ở của hộ gia đình, cá nhân thì “Hạn mức giao đất 

quy định tại khoản 2 Điều này chỉ áp dụng cho những trường hợp giao đất mới để 

làm nhà ở, không áp dụng cho những trường hợp đang sử dụng đất ở có trước ngày 

Nghị định này có hiệu lực thi hành”. Trong khi đó, diện tích đất ở của hộ gia đình 

ông T3 (được cụ Q cho sử dụng) đã được gia đình cụ Q sử dụng từ những năm 

1954, là đất ở lâu đời nên không thuộc trường hợp bị áp dụng hạn mức đất ở. Do 

đó, hộ ông T3 không thuộc trường hợp phải di dời. Hơn nữa, tại thời điểm thực hiện 

việc thu hồi, bồi thường đối với diện tích 39m2 đất của hộ gia đình cụ Q, Ủy ban 

nhân dân thành phố TH đã biết về việc diện tích đất này đang có tranh chấp về chia 

di sản thừa kế nhưng vẫn thực hiện việc di dời (với lý do ông T3 có đơn xin di dời, 

tái định cư) và thực hiện việc bồi thường cho một bên tranh chấp là cụ Q (ủy quyền 

cho ông T3 nhận tiền) là không đúng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của một bên 

trong quan hệ tranh chấp.   
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[5] Tại Báo cáo số 66/UBND-TTr ngày 22/4/2016, Thanh tra thành phố TH 

thừa nhận Uỷ ban nhân dân thành phố TH không còn hồ sơ lưu trữ về thủ tục 

thông báo cho các hộ nhận chuyển nhượng đất liền kề. Tài liệu trong hồ sơ vụ án 

là Thông báo số 1154/TB-UB ngày 15/12/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố 

TH về chủ trương đối với các diện tích còn lại thuộc các hộ di chuyển, thống nhất 

giải quyết cho các hộ có nhu cầu, ưu tiên các hộ phía sau và liền kề. Tuy nhiên, 

Thông báo này chỉ được gửi cho Ủy ban nhân dân phường ĐV. Tại Biên bản phiên 

tòa phúc thẩm, đại diện Uỷ ban nhân dân thành phố TH cũng thừa nhận Ủy ban 

nhân dân có chủ trương ưu tiên các hộ liền kề nhận chuyển nhượng, lúc đó hộ nào 

đăng ký nhận chuyển nhượng sẽ được giải quyết chứ không đấu giá, đây là giao 

đất có thu tiền sử dụng đất; hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Ng, bà Lê Thị M là hộ 

liền kề có đơn xin nhận chuyển nhượng nên được nhận chuyển nhượng lại diện 

tích 39m2 đất của hộ gia đình ông T3. Ủy ban nhân dân thành phố TH cũng không 

chứng minh được hộ ông C đã biết được chủ trương chuyển nhượng đất cho các 

hộ phía sau hoặc liền kề và hộ gia đình ông C từ chối nhận chuyển nhượng phần 

đất này. 

[6] Ngày 26/3/2003, Ủy ban nhân dân thành phố TH ban hành Quyết định 

số 204/2003/QĐ-CT cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W625548 cho ông 

Nguyễn Hữu Ng, bà Lê Thị M đối với 39m2 đất tại số nhà 274 QT, phường ĐV 

trong khi diện tích đất này nằm trong diện tích đất đang có tranh chấp về thừa kế 

do ông Lê Quang C khởi kiện là không đúng. Ông Lê Quang C khiếu nại yêu cầu 

thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W625548 ngày 26/3/2003 mà Ủy 

ban nhân dân thành phố TH đã cấp cho ông Nguyễn Hữu Ng, bà Lê Thị M là có 

cơ sở. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố TH ban hành Quyết định giải quyết 

khiếu nại số 12349/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 bác khiếu nại của ông C là không 

có căn cứ. 

[7] Khi ông C khởi kiện yêu cầu hủy một phần Quyết định số 504/QĐ-CT 

ngày 26/3/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố TH về việc cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đối với ông Nguyễn Hữu Ng, bà Lê Thị M; Hủy giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số W625548 của Ủy ban nhân dân thành phố TH cấp 

ngày 26/3/2003 mang tên ông Nguyễn Hữu Ng, bà Lê Thị M đối với diện tích đất 

39m2 tại số nhà 274 QT, phường ĐV, thành phố TH, tỉnh Thanh Hóa; Hủy Quyết 

định giải quyết khiếu nại số 12349/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố TH, tòa án cấp sơ thẩm bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 

ông C là không đúng. 

[8] Tòa án cấp phúc thẩm sửa toàn bộ Bản án sơ thẩm; Chấp nhận toàn bộ 

yêu cầu khởi kiện, tuyên hủy một phần Quyết định số 504/QĐ-CT ngày 26/3/2003 

của Ủy ban nhân dân thành phố TH về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đối với ông Nguyễn Hữu Ng, bà Lê Thị M; Hủy giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số W625548 của Ủy ban nhân dân thành phố TH cấp ngày 26/3/2003 

mang tên ông Nguyễn Hữu Ng, bà Lê Thị M đối với diện tích đất 39m2 tại số nhà 

274 QT, phường ĐV, thành phố TH, tỉnh Thanh Hóa; Hủy Quyết định số 

12349/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố TH 

giải quyết khiếu nại của ông Lê Quang C là có căn cứ. Tuy nhiên, tòa án cấp phúc 

thẩm đã không làm rõ yêu cầu của đương sự về việc hủy giấy chứng nhận quyền 
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sử dụng đất của ông Ng, bà M để được ưu tiên nhận chuyển nhượng đất hay hủy 

do thu hồi đất sai. Trong trường hợp này do quan hệ tranh chấp về thừa kế giữa 

cụ Q và ông C chưa giải quyết xong thì lẽ ra khi thu hồi đất, Ủy ban nhân dân 

thành phố TH chỉ được thu hồi đối với phần đất trong phạm vi bị giải tỏa để thực 

hiện Dự án mở rộng Quốc lộ 1A, phần đất còn lại nếu có chuyển nhượng cũng 

phải sau khi giải quyết xong yêu cầu về chia thừa kế và phải ưu tiên cho người 

trong gia đình đang sử dụng phần đất còn lại không bị thu hồi. Ủy ban nhân dân 

thành phố TH cho cụ Q (mà đại diện là ông T3) được hưởng chính sách bồi 

thường, hỗ trợ là sai. Mặt khác, khi tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

của ông Ng, bà M, tòa án cấp phúc thẩm chưa giải quyết hậu quả của việc hủy 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này trong khi ông Ng, bà M đã nộp 78.000.000 

đồng vào ngân sách Nhà nước. Như vậy, việc giải quyết của tòa án cấp phúc thẩm 

là không triệt để, không đảm bảo quyền lợi của các bên đương sự (là ông C, gia 

đình ông Ng, bà M), dẫn đến việc khó khăn trong thi hành Bản án phúc thẩm như 

Ủy ban nhân dân thành phố TH đã nêu tại Công văn số 1551/UBND-TTr ngày 

05/4/2019. 

[9] Tại Quyết định giám đốc thẩm số 10/2019/HC-GĐT ngày 20/8/2019, 

Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã nhận định: Trình tự, 

thủ tục thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư đã được Nhà nước thực hiện 

đầy đủ nên diện tích 39m2 đất còn thừa sau khi mở rộng Quốc lộ 1A thuộc quyền 

quản lý của Nhà nước; Ủy ban nhân dân thành phố TH thông báo công khai chủ 

trương chuyển nhượng diện tích 39m2 đất nhưng hộ gia đình cụ Q không có đơn 

nhận chuyển nhượng đất, hộ gia đình ông Ng có đơn đề nghị được nhận chuyển 

nhượng đất và được Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết; Hộ gia đình ông Ng 

có quá trình sử dụng đất ổn định suốt 13 năm không có khiếu nại khiếu kiện; Nhà 

nước đã thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với diện tích 39m2 đất nên 

diện tích đất này không còn là di sản để chia thừa kế, đối tượng chia thừa kế phải 

là tiền đền bù đất và không liên quan đến diện tích 39m2 đất, từ đó hủy Bản án 

phúc thẩm, giao hồ sơ cho Tòa án cấp phúc thẩm để xét xử phúc thẩm lại cũng là 

không đúng. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 266, khoản 2 Điều 272, Điều 273 Luật Tố 

tụng hành chính;  

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 14/2020/KN-HC ngày 18/8/2020

của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với Quyết định giám đốc thẩm số 

10/2019/HC-GĐT ngày 20/8/2019 của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Hà Nội.  

2. Hủy Quyết định giám đốc thẩm số 10/2019/HC-GĐT ngày 20/8/2019

của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; hủy Bản án hành 

chính phúc thẩm số 04/2016/HCPT ngày 04/3/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Thanh Hóa; hủy Bản án hành chính sơ thẩm số 04/2015/HCST ngày 07/9/2015 

của Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân 
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thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của 

pháp luật. 

 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- Viện trưởng VKSNDTC (để biết); 
- TAND cấp cao tại Hà Nội; 
- TAND tỉnh Thanh Hóa; 

- TAND thành phố Thanh Hóa (kèm hồ sơ vụ án); 

- Vụ 10 - VKSND tối cao; 

- VKSND tỉnh Thanh Hóa; 

- VKSND thành phố Thanh Hóa;
 

- Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Vụ GĐKTIII (3b), VP (TANDTC), Vụ PC và 

QLKH, Hồ sơ vụ án, THS. 
 

 

   

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Văn Thuân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

      Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 25/2020/HC-GĐT 

Ngày 06/11/2020 

V/v khởi kiện quyết định hành chính 

trong lĩnh vực quản lý đất đai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thuân, 

Các Thẩm phán:   - Ông Nguyễn Văn Tiến; 

- Ông Tống Anh Hào; 

- Ông Trần Văn Cò; 

- Bà Đào Thị Xuân Lan. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Hòa, Thư ký Tòa án nhân dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông Lê 

Thành Dương, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 06 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa 

giám đốc thẩm xét xử vụ án hành chính về việc khiếu kiện quyết định hành chính 

trong lĩnh vực quản lý đất đai, giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị H;

Cư trú tại: Số nhà A, đường B, phường C, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Người bị kiện: Ủy ban nhân dân Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh;

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Phước H1, Chức vụ: Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Ông Nguyễn Văn L; cư trú tại: Số A, đường B, phường C, Quận D, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Ủy ban nhân dân phường AP, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SG;  

Địa chỉ: Số A1, đường B1, phường C1, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Bà Nguyễn Thị H sử dụng 5.060m2 đất nông nghiệp thuộc thửa số 2213, tờ 

bản đồ số 4, tọa lạc tại phường AP, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích đất 

trên được Ủy ban nhân dân Quận X cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

N643644 ngày 17/4/1999 cho bà H. 

Ngày 12/01/2001, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 57/QĐ-TTg thu 

hồi 1.397.883m2 đất giao cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SG sử dụng 

1.374.405m2 đất để đầu tư xây dựng Khu liên hợp sân Golf - Thể dục thể thao và nhà 

ở tại phường AP, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh (trong đó có diện tích đất nông 

nghiệp nêu trên của bà H); Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quản lý 

23.478m2 đất còn lại để mở rộng đường giao thông khu vực theo quy hoạch. 

Ngày 20/7/2001, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết 

định số 4428/QĐ-UBND điều chỉnh, di chuyển các hộ dân cư, cơ quan, đơn vị, vật 

kiến trúc khác và đền bù, trợ cấp thiệt hại, tái định cư trong Dự án đầu tư xây dựng 

Khu liên hợp sân Golf - Thể dục thể thao và nhà ở tại phường AP, Quận X, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Ngày 19/9/2003, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban 

hành Quyết định số 3913/QĐ-UB về việc phê duyệt phương án số 30/PA-UB ngày 

25/3/2003 về đền bù đền bù, hỗ trợ và tái định cư trong Dự án đầu tư xây dựng sân 

Golf - Thể dục thể thao và nhà ở tại phường AP, Quận X. 

Ngày 16/5/2006, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SG có Công văn số 

08/CV-SDI/06 đề nghị hỗ trợ bồi thường ngoài mức được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt cho các hộ dân có đất trong khu quy hoạch là 150.000đ/m2 (đối với các loại 

đất nông nghiệp); mức hỗ trợ này áp dụng cho các hộ dân nhận bồi thường bằng 

tiền, không hoán đổi đất và không mua căn hộ chung cư. 

Ngày 28/7/2006, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận X ban hành Quyết định số 

2254/QĐ-UBND về việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại giải phóng mặt bằng thửa đất 

số 2213, tờ bản đồ số 4, phường AP, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh đối với hộ 

bà Nguyễn Thị H với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 

1.897.500.000 đồng. Do bà H không nhận khoản tiền bồi thường nên ngày 

19/10/2006, Hội đồng bồi thường dự án đã gửi toàn bộ số tiền trên vào Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Đông Sài Gòn. 

Bà H khiếu nại Quyết định số 2254/QĐ-UBND nêu trên đến Ủy ban nhân 

dân Quận X yêu cầu được hoán đổi nền đất theo tỷ lệ 20% trên tổng diện tích đất bị 

thu hồi, vị trí nền đất hoán đổi nằm trên phần đất cũ của gia đình bà. 

Ngày 04/4/2007, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận X ban hành Quyết định số 

2592/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt 

bằng với nội dung: Thu hồi phần đất nông nghiệp có diện tích 5.060m2 thuộc thửa 

đất số 2213, tờ bản đồ số 4, phường AP, Quận X do bà Nguyễn Thị H làm chủ để 

bàn giao mặt bằng trống cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển SG. 
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Ngày 04/10/2007, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận X ban hành Quyết định 

số 7065/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà H với nội dung: Không 

công nhận nội dung đơn của bà H; giữ nguyên Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 

28/7/2006 và Quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 04/4/2007 của Ủy ban nhân dân 

Quận X.  

Ngày 05/8/2011, Ủy ban nhân dân Quận X ban hành Quyết định số 

9863/QĐ-UBND-TNMT về việc thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số N643644 do Ủy ban nhân dân Quận X cấp cho bà H ngày 17/4/1999. 

Ngày 22/8/2011, Ủy ban nhân dân Quận X ban hành Quyết định số 

10766/QĐ-UBND-TNMT về điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 

9863/QĐ-UBND-TNMT ngày 05/8/2011 (điều chỉnh một phần căn cứ ban hành). 

Tiếp đến ngày 14/02/2012, Ủy ban nhân dân Quận X ban hành Quyết định số 

1972/QĐ-UBND-TNMT điều chỉnh một phần Quyết định số 9863/QĐ-UBND-TNMT 

ngày 05/8/2011 (điều chỉnh phần trích yếu và một phần căn cứ ban hành). 

Ngày 31/8/2011, bà H khởi kiện vụ án hành chính, yêu cầu Tòa án nhân dân 

Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh hủy các Quyết định hành chính sau của Ủy ban 

nhân dân Quận X: Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 28/7/2006 (về việc bồi 

thường, hỗ trợ thiệt hại giải phóng mặt bằng); Quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 

04/4/2007 (về việc cưỡng chế thi hành Quyết định số 2254/QĐ-UBND); Quyết 

định số 9863/QĐ-UBND-TNMT ngày 05/8/2011 (về việc thu hồi Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất). Ngày 17/5/2012 và ngày 23/5/2012, bà H có đơn bổ sung đơn 

khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân Quận X hủy các Quyết định số 10766/QĐ-

UBND ngày 22/8/2011 và Quyết định số 1972/QĐ-UBND-TNMT ngày 

14/02/2012 (về việc điều chỉnh một phần Quyết định số 9863/QĐ-UBND-TNMT). 

Người đại diện của Ủy ban nhân dân Quận X trình bày: 

Căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư dự án đầu tư xây dựng Khu liên hợp sân Golf - thể dục thể thao và nhà ở tại 

phường AP, Quận X là Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 12/01/2001 của Thủ tướng 

Chính phủ và Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ (theo 

Luật Đất đai 1993). Căn cứ khoản 2 Điều 32 Nghị định số 22/1998/NĐ-CP quy 

định về việc Hội đồng đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng lập phương án đền bù 

và trình Hội đồng thẩm định, làm cơ sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 

phê duyệt, ngày 25/3/2003, Hội đồng bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng Dự 

án đã lập Phương án số 30/PA-UB đền bù, hỗ trợ và tái định cư của dự án. Ngày 

11/4/2003, Hội đồng thẩm định đền bù giải phóng mặt bằng Thành phố phê duyệt 

Phương án số 30/PA-UB và ngày 19/9/2003, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 

đã ký Quyết định số 3913/QĐ-UB phê duyệt Phương án số 30/PA-UB ngày 

25/3/2003. 

Thửa đất của bà H đã được bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định tại Phương 

án 30/PA-UB ngày 25/3/2003 của Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án và 

Công văn số 08/CV-SDI/06 ngày 16/5/2006 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát 
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triển SG với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 1.897.500.000 đồng. Do đó, Ủy ban 

nhân dân Quận X ban hành Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 28/7/2006; Quyết 

định số 2592/QĐ-UBND ngày 04/4/2007; Quyết định số 9863/QĐ-UBND-TNMT 

ngày 05/8/2011 là đúng trình tự, thủ tục, chính sách và phù hợp quy định của pháp 

luật.  

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 15/2012/HC-ST ngày 25/9/2012, Tòa án 

nhân dân Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị H và người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Văn L yêu cầu hủy các Quyết định số 

2254/QĐ-UBND ngày 28/7/2006; Quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 04/4/2007; 

Quyết định số 9863/QĐ-UBND ngày 05/8/2011; Quyết định số 10766/QĐ-UBND ngày 

22/8/2011 và Quyết định số 1972/QĐ-UBND-TNMT ngày 14/02/2012 của Ủy ban 

nhân dân Quận X.  

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của đương 

sự theo quy định của pháp luật. 

Ngày 02/10/2012, bà H kháng cáo bản án sơ thẩm nêu trên. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 1608/2012/HC-PT ngày 26/12/2012, 

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Nguyễn Thị H, giữ nguyên quyết 

định của bản án sơ thẩm. 

Ngoài ra, bản án phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

Ngày 26/01/2013, bà H có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm 

đối với bản án phúc thẩm nêu trên.  

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 06/2016/KN-HC ngày 

15/7/2016, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã 

kháng nghị bản án hành chính phúc thẩm nêu trên, đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm, hủy bản án 

hành chính phúc thẩm và bản án hành chính sơ thẩm để xét xử sơ thẩm lại theo 

đúng quy định của pháp luật. 

Tại Quyết định giám đốc thẩm số 18/2016/LĐ-GĐT ngày 12/10/2016 của Ủy 

ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết 

định: Chấp nhận Kháng nghị giám đốc thẩm số 06/2016/KN-HC ngày 15/7/2016 

của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh; hủy Bản án hành 

chính phúc thẩm số 1608/2012/HC-PT ngày 26/12/2012 của Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh và hủy Bản án hành chính sơ thẩm số 15/2012/HC-ST 

ngày 25/9/2012 của Tòa án nhân dân Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh; giao hồ sơ 

vụ án cho Tòa án nhân dân Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử lại theo thủ tục 

sơ thẩm đúng quy định của pháp luật. 

Ngày 26/10/2016, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SG có đơn đề nghị 

xem xét lại Quyết định giám đốc thẩm nêu trên theo thủ tục giám đốc thẩm. Ngày 

25/10/2017, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội có Công văn số 937/UBTP14 chuyển 
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đơn của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SG đến Tòa án nhân dân tối cao để 

giải quyết theo thẩm quyền. 

Ngày 12/4/2019, Ủy ban nhân dân Quận X có đơn đề nghị xem xét lại Quyết 

định giám đốc thẩm nêu trên theo thủ tục giám đốc thẩm. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 44/2019/KN-HC ngày 

07/10/2019, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã kháng nghị đối với Quyết định 

giám đốc thẩm số 18/2016/LĐ-GĐT ngày 12/10/2016 của Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

xét xử giám đốc thẩm, hủy Quyết định giám đốc thẩm số 18/2016/LĐ-GĐT ngày 

12/10/2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; giữ nguyên 

Bản án hành chính phúc thẩm số 1608/2012/HC-PT ngày 26/12/2012 của Tòa án 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của 

Chính phủ về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích 

quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng quy định: 

“Điều 1. Phạm vi áp dụng 

Nghị định này quy định về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để 

sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng quy 

định tại Điều 27 của Luật Đất đai năm 1993: 

……………………………… 

2. Đất sử dụng vào mục đích lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng gồm: 

……………………………… 

đ) Đất do tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng cho dự án sản xuất kinh doanh, khu chế 

xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu vui chơi giải trí, khu du lịch và các 

dự án đầu tư khác đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định cấp phép 

đầu tư theo quy định của pháp luật; 

e) Đất sử dụng cho dự án phát triển các khu đô thị mới, các khu dân cư tập 

trung và các khu dân cư khác đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định; 

g) Đất sử dụng cho công trình công cộng khác và các trường hợp đặc biệt 

khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định;”… 

Theo quy định trên, việc thực hiện đền bù thiệt hại khi thu hồi đất của Dự án 

đầu tư xây dựng Khu liên hợp sân Golf - Thể dục thể thao và nhà ở tại phường AP, 

Quận X phải căn cứ vào các quy định của Luật đất đai 1993 và Nghị định số 
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22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về đền bù thiệt hại khi Nhà nước 

thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích 

công cộng. Tuy nhiên, Quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đây là dự án có mục đích kinh doanh thu lợi 

nhuận, không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 2 

Điều 1 Nghị định 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ mà trường hợp 

này chủ đầu tư phải đền bù cho những người có đất bị thu hồi theo phương thức 

thỏa thuận giữa hai bên và việc Uỷ ban nhân dân Quận X phải xem xét các quy 

định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và 

khoản 2 Điều 4 Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ khi ban 

hành Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 28/7/2006 về việc bồi thường, hỗ trợ 

thiệt hại giải phóng mặt bằng cho hộ bà H là không đúng quy định.  

[2] Ngày 28/7/2006, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Quận X ban hành Quyết định 

số 2254/QĐ-UBND về việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại giải phóng mặt bằng đối 

với hộ bà H với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 1.897.500.000 

đồng. Tại thời điểm này, Luật đất đai năm 2003 và Nghị định số 197/2004/NĐ-CP 

ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, khoản 2 Điều 50 Nghị định số 

197/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hiệu lực thi hành như sau: 

“2. Nghị định này thay thế cho Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 

4 năm 1998 của Chính phủ về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng 

vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Các quy 

định trước đây về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trái 

với Nghị định này đều bãi bỏ. 

Đối với những dự án, hạng mục đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư; những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo 

phương án đã được phê duyệt trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực 

hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng hoặc điều chỉnh theo quy định 

của Nghị định này”. 

Căn cứ vào quy định nêu trên, việc chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

cho hộ bà H tiếp tục được thực hiện theo Phương án số 30/PA-UB đã được Uỷ ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định 3913/QĐ-UB ngày 

19/9/2003. 

[3] Phương án số 30/PA-UB ngày 25/3/2003 của Hội đồng bồi thường căn 

cứ vào Quyết định số 05/QĐ-UB-QLĐT ngày 04/01/1995 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành 

phố, áp dụng mức đơn giá tối đa (hạng 1 khu vực 1) là 19.300đồng/m2 nhân với hệ 

số K = 7,77 để tính mức giá đền bù cho bà H là 150.000đồng/m2; hỗ trợ đất nông 

nghiệp mặt tiền là 75.000 đồng/m2. Tại thời điểm ban hành quyết định bồi thường 

cho bà H năm 2006, Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 27/12/2005 của Uỷ ban 
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nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang có hiệu lực, theo đó giá đất nông nghiệp trồng 

cây hàng năm hạng 1 khu vực 1 là 90.000 đồng/m2; theo đó, mức giá đền bù như 

trên là đã có lợi cho bà H. Ngoài ra, bà H còn được hỗ trợ thêm 150.000 đồng/m2 

theo Công văn số 08/CV-SDI/06 ngày 16/5/2006 của Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển SG.  

Tòa án cấp giám đốc thẩm cho rằng đất của bà H là đất nông nghiệp trong đô 

thị nên theo quy định tại tiểu mục 3.3 Mục A Thông tư  145/1998/TT-BTC ngày 

04/11/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/1998/NĐ-CP 

ngày 24/4/1998 của Chính phủ thì“Đất nông nghiệp trong đô thị được đền bù theo 

giá đất nông nghiệp cộng thêm một khoản tiền tối đa bằng 30% chênh lệch giữa 

giá đền bù cho đất ở trong đô thị của khu đất ở liền kề với giá đất đền bù đất nông 

nghiệp” mà không được tính theo Phương án 30/PA-UB. Tuy nhiên, Phương án 

30/PA-UB nêu trên tuy không áp dụng phương pháp tính giá đất nông nghiệp theo 

phương thức quy định tại tiểu mục 3.3 Mục A Thông tư 145/1998/TT-BTC ngày 

04/11/1998 của Chính phủ nhưng áp dụng phương thức tính theo đơn giá tối đa 

(hạng 1 khu vực 1) nhân với hệ số K = 7,77; phương thức này đã được Uỷ ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt và không trái với quy định tại tiểu 

mục 3.3 Mục A Thông tư 145/1998/TT-BTC ngày 04/11/1998 nêu trên. Do đó, 

Quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh cho rằng giá đất bồi thường theo Phương án 30/PA-UB cho bà H không phù 

hợp với quy định tại tiểu mục 3.3 Mục II Phần A Thông tư 145/1998/TT-BTC ngày 

04/11/1998 của Bộ Tài chính là không chính xác. 

[4] Ngày 19/10/2006, Hội đồng bồi thường của Dự án đã gửi toàn bộ số tiền 

bồi thường cho bà H vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi 

nhánh Đông SG. Ngày 17/01/2013, bà H đã ký nhận 02 khoản tiền từ Ngân hàng này 

là 2.925.928.900 đồng và 124.840.000 đồng, tổng cộng là 3.050.768.900 đồng (gồm 

khoản tiền bồi thường về đất, tiền hỗ trợ thêm của chủ đầu tư và tiền lãi gửi Ngân 

hàng số tiền nêu trên). Do đó, quyền lợi của bà H đã được bảo đảm; Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân Quận X căn cứ vào Quyết định số 3913/QĐ-UB ngày 19/9/2003 của 

Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để ban hành Quyết định số 2254/QĐ-

UBND ngày 28/7/2006 về việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại giải phóng mặt bằng cho 

bà H với số tiền 1.897.500.000 đồng là đúng quy định của pháp luật. 

Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm quyết định không chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của bà H là có căn cứ, đúng pháp luật. Quyết định giám đốc thẩm 

của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định hủy bản án 

hành chính phúc thẩm và bản án hành chính sơ thẩm để xét xử sơ thẩm lại là không 

có căn cứ. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 271, khoản 2 Điều 272, Điều 273 Luật tố tụng 

hành chính; 
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1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 44/2019/KN-HC 

ngày 07/10/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với Quyết định giám 

đốc thẩm số 18/2016/LĐ-GĐT ngày 12/10/2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Hủy Quyết định giám đốc thẩm số 18/2016/LĐ-GĐT ngày 12/10/2016 của 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; giữ nguyên Bản án hành chính 

phúc thẩm số 1608/2012/HC-PT ngày 26/12/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh. 
 

 

Nơi nhận:                             

- Chánh án TANDTC (để báo cáo);   

- TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh; 

- TAND Thành phố Hồ Chí Minh 

  (02 bản kèm HSVA); 

- TAND Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh; 

- Các đương sự;                                                                      

- Lưu Vụ III, HSVA (02 bản), THS.                                                

       TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

             Nguyễn Văn Thuân 

                       (Đã ký) 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số:  24 /2020/HC-GĐT 

     Ngày 06/11/2020 
V/v khiếu kiện quyết định hành chính 

trong lĩnh vực đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thuân. 

Các Thẩm phán: - Ông Nguyễn Văn Tiến; 

 - Ông Tống Anh Hào; 

       - Ông Trần Văn Cò; 

       - Bà Đào Thị Xuân Lan. 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thanh Thủy, Thư ký Tòa án nhân dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông Lê 

Thành Dương, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 06/11/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án “Khiếu kiện 

quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Ông Danh Đ, sinh năm 1941;

Cư trú tại: Xã TS, huyện HĐ, tỉnh Kiên Giang. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Danh Phương S, sinh năm 1989 (Văn bản 

ủy quyền lập ngày 08/7/2016). 

2. Người bị kiện:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Văn H. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện HĐ, tỉnh Kiên Giang. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phan Văn Th, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện HĐ, tỉnh Kiên Giang (Văn bản ủy quyền số 02/GUQ-UBND ngày 

02/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện HĐ, tỉnh Kiên Giang). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Bà Thị X, sinh năm 1951. 

Cư trú tại: Xã TS, huyện HĐ, tỉnh Kiên Giang. 82
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- Bà Thị D, sinh năm 1946. 

Cư trú tại: Xã TS, huyện HĐ, tỉnh Kiên Giang. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Danh Phương S (Văn bản ủy quyền ngày 

08/7/2016). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện ngày 15/7/2014 và quá trình giải quyết vụ án, ông Danh 

Đ trình bày: 

Phần đất 1.660,7m2 tại tổ T ấp BĐ, xã TS, huyện HĐ, tỉnh Kiên Giang mà 

bà Thị X đang sử dụng có nguồn gốc là một phần thuộc 13 hecta của cố Danh U 

(ông ngoại của bà Thị D, vợ ông) khai phá trước đây và được Chính quyền chế độ 

cũ cấp “Trích lục địa bộ” ngày 02/01/1974. Cố Danh U chết có chia đất lại cho 

mẹ vợ của ông là cụ Thị Kh 09 hecta và bác của vợ ông là cụ Danh D1 04 hecta. 

Năm 1987, mẹ vợ của ông chết, vợ chồng ông thừa kế 9 hecta để thờ cúng. 

Vợ chồng ông dùng phần đất này làm đường cho trâu lên xuống. Năm 1986, 

bà X vào bao chiếm phần đất này của gia đình ông và phát sinh tranh chấp. Tranh 

chấp đã được chính quyền xã hòa giải nhưng gia đình ông Danh Đ bà Thị X không 

đồng ý nên tranh chấp đã kéo dài từ đó đến nay.  

 Ngày 08/10/2013, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện HĐ ban hành Quyết 

định số 5050/QĐ-UBND về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Danh Đ 

và bà Thị X với nội dung: Không chấp nhận tranh chấp đất của ông Danh Đ; Giữ 

ổn định diện tích 1.660,7m2 tại ấp BĐ, xã TS cho bà Thị X quản lý, sử dụng, với 

lý do: Việc sử dụng đất của bà Thị X liên tục từ năm 1986 để trồng tràm, cột trâu 

và cải tạo đất để chuyển qua trồng lúa là phù hợp với Điều 12, khoản 4 Điều 50 

Luật đất đai năm 2003, do đó đơn tranh chấp của ông Danh Đ không có cơ sở giải 

quyết. 

Không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại trên, ông Danh Đ tiếp tục khiếu 

nại. Ngày 25/4/2014, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết 

định số 935/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại, tranh chấp về quyền sử dụng đất của 

ông Danh Đ với nội dung: Công nhận Quyết định số 5050/QĐ-UBND ngày 

08/10/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện HĐ là phù hợp với quy định của 

pháp luật về đất đai; Không thừa nhận việc khiếu nại, tranh chấp về quyền sử dụng 

đất của ông Danh Đ. 

Tại đơn khởi kiện ngày 15/7/2014 và đơn khởi kiện bổ sung ngày 06/4/2015, 

ông Danh Đ đề nghị Tòa án hủy Quyết định số 5050/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện HĐ và Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 

25/4/2014 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. 

Đại diện Uỷ ban nhân dân huyện HĐ trình bày: 

Phần diện tích đất ông Danh Đ và bà Thị X đang tranh chấp có nguồn gốc 

do bà Thị X quản lý trồng tràm, cột trâu từ năm 1986. Năm 1988, bà Thị D là vợ 

ông Danh Đ làm đơn tranh chấp và được Uỷ ban nhân dân xã HS (nay là xã TS) 

hòa giải với nội dung không thừa nhận đơn tranh chấp của bà D nhưng bà D không 
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tiếp tục làm đơn tranh chấp. Diện tích đất trên bà X tiếp tục quản lý, sử dụng. Năm 

2009 bà X chặt tràm. Năm 2011 bà X cải tạo đất để canh tác lúa thì xảy ra tranh 

chấp. Việc sử dụng đất của bà X là phù hợp với quy định của pháp luật đất đai. 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện HĐ ban hành Quyết định số 5050/QĐ-UBND 

ngày 8/10/2013 là đúng quy định của pháp luật. 

Đại diện Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang trình bày: 

Diện tích đất 1.660,7m2 tại ấp BĐ, xã TS, huyện HĐ trước năm 1986 nằm 

trong khu đất hoang, lung trũng, các hộ dân sinh sống xung quanh khu đất này sử 

dụng làm nơi chăn thả trâu. Năm 1986, bà Thị X vào sử dụng diện tích đất trên 

làm đất trồng tràm, làm nơi chăn thả trâu. Năm 1988 ông Danh Đ tranh chấp với 

bà Thị X về quyền sử dụng diện tích đất trên. Việc tranh chấp đã được Uỷ ban 

nhân dân xã HS tổ chức hòa giải, kết luận giải quyết giữ nguyên diện tích đất tranh 

chấp cho bà X tiếp tục sử dụng (việc này được 2 bên thừa nhận). Sau đó ông Danh 

Đ trình bày tiếp tục khiếu nại nhưng không có giấy tờ chứng minh. Thực tế, gia 

đình bà Thị X tiếp tục sử dụng diện tích đất trên để trồng tràm và làm nơi chăn 

thả trâu. Đến năm 2000 bà X trồng tràm trên toàn bộ diện tích đất; năm 2010 bà 

X thu hoạch tràm, san ủi đất làm sân phơi lúa, làm mương thoát nước, cải tạo đất 

chuyển sang sản xuất lúa, năm 2011 thì ông Đ tiếp tục tranh chấp. 

Việc tranh chấp đã được Uỷ ban nhân dân xã TS tổ chức hòa giải nhưng 

không thành. Ông Danh Đ khiếu nại yêu cầu giải quyết tranh chấp. Chủ tịch 

UBND huyện HĐ đã ban hành Quyết định giải quyết tranh chấp số 5050/QĐ-

UBND ngày 08/10/2013 và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban 

hành Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 25/4/2014 không chấp nhận yêu cầu 

của ông Đ.  

Ông Đ cung cấp trích lục địa bộ ngày 02/01/1972 nhưng trích lục địa bộ 

này không chứng minh được diện tích, vị trí đất tranh chấp do cơ quan có thẩm 

quyền thuộc chế độ cũ cấp cho cụ Danh U sử dụng. Thực tế gia đình ông Đ không 

sử dụng diện tích đất tranh chấp. Tại Biên bản làm việc ngày 21/01/2014 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường, ông Danh Đ thừa nhận diện tích đất trên từ trước năm 

1986 là đất lung hoang, không ai sử dụng, từ năm 1986 đến nay do bà Thị X sử 

dụng. 

Do đó Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 25/4/2014 của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Kiên Giang được ban hành đúng quy định của pháp luật. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 11/2015/HCST ngày 09/9/2015, Tòa án 

nhân dân tỉnh Kiên Giang quyết định: 

Bác yêu cầu khởi kiện của ông Danh Đ về việc yêu cầu hủy Quyết định số 

5050/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện HĐ về 

việc giải quyết tranh chấp đất của ông Danh Đ. 

Bác yêu cầu khởi kiện của ông Danh Đ về việc yêu cầu hủy Quyết định số 

935/QĐ-UBND ngày 25/4/2014 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 

về việc giải quyết khiếu nại tranh chấp quyền sử dụng đất của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Kiên Giang. 

Ngoài ra, Tòa án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự. 
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Ngày 22/9/2015, ông Danh Đ có đơn kháng cáo đối với toàn bộ bản án hành 

chính sơ thẩm nêu trên. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 143/2018/HC-PT ngày 15/5/2018, Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Danh Đ và bà Thị D do ông 

Danh Phương S đại diện. Giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Bác yêu cầu khởi kiện của ông Danh Đ về việc yêu cầu hủy Quyết định số 

5050/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện HĐ về 

việc giải quyết tranh chấp đất đai của ông Danh Đ. 

Bác yêu cầu khởi kiện của ông Danh Đ về việc yêu cầu hủy Quyết định số 

935/QĐ-UBND ngày 25/4/2014 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 

về việc giải quyết khiếu nại tranh chấp quyền sử dụng đất của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Kiên Giang. 

Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

Ngày 29/3/2019, ông Danh Đ có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc 

thẩm đối với Bản án hành chính phúc thẩm nêu trên. 

Ngày 26/6/2020, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có Quyết định kháng 

nghị giám đốc thẩm số 10/2020/KN-HC kháng nghị đối với Bản án hành chính 

phúc thẩm số 143/2018/HC-PT ngày 15/5/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

xét xử giám đốc thẩm, hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 143/2018/HC-PT 

ngày 15/5/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bản 

án hành chính sơ thẩm số 11/2015/HC-ST ngày 09/9/2015 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Kiên Giang; giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm 

lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề 

nghị Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Ngày 02/01/1974, Ty Điền địa tỉnh Kiên Giang (chế độ cũ) cấp Trích lục 

địa bộ cho cố Danh U đứng tên chủ sử dụng 14 hecta đất. Tại mục “Cội rễ” và mục 

“Các quyền và các điều bó buộc” ghi trong Trích lục địa bộ năm 1974 ghi bằng 

tiếng Pháp có chữ số “847...14/2/1938”, bà Thị D, ông Danh Đ cho rằng nội dung 

phần này thể hiện cố Danh U là sở hữu hợp pháp theo giấy phép chính thức số 847 

của Chính phủ chế độ cũ cấp ngày 14/02/1938. Tại Bản dịch sang tiếng Việt của 

Trích lục địa bộ trên thể hiện nội dung này là “Nhượng quyền quyết định cho ông 

Danh U bởi Nghị định số 847 CP ngày 14/2/1938”. Như vậy, Trích lục địa bộ đã 

ghi nhận việc Chính quyền chế độ cũ giao quyền sử dụng 14 hecta đất cho cố Danh 

U; ranh giới diện tích đất này được thể hiện rõ ràng: Bắc giáp lô 111; Nam giáp lô 

104, lô 100 và kênh; Đông giáp Hòn Sóc; Tây giáp lô 105 và lô 109. Do đó, diện 

tích đất cố Danh U được cấp thuộc trường hợp có giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền 
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thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 

50 Luật đất đai năm 2003 (nay là điểm e khoản 1 Điều 100 Luật đất đai năm 2013). 

[2] Diện tích đất tranh chấp giữa vợ chồng ông Danh Đ, bà Thị D với bà Thị 

X có diện tích 1.660,7m2 tại ấp BĐ, xã TS, huyện HĐ. Ông Danh Đ cho rằng: Sau 

khi cố Danh U chết thì cụ Thị Kh (mẹ vợ ông Danh Đ) được thừa hưởng 09 ha đất 

(nằm trong 14ha đất mà cố Danh U được cấp Trích lục địa bộ) của cố Danh U. Năm 

1983, cụ Thị Kh chết để lại cho bà Thị D (vợ ông Danh Đ) diện tích đất này để thờ 

cúng tổ tiên. Vợ chồng ông sử dụng diện tích đất này làm đường cho trâu lên xuống. 

Đến năm 1986, bà Thị X vào bao chiếm phần đất này của gia đình ông và phát sinh 

tranh chấp. Như vậy, diện tích đất cố Danh U đứng tên chủ sử dụng trong Trích lục 

địa bộ năm 1974 và diện tích đất tranh chấp đều nằm tại khu vực núi HS. 

[3] Quá trình giải quyết tranh chấp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện HĐ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Tòa án cấp sơ thẩm, Tòa án cấp 

phúc thẩm chưa thu thập tài liệu, xác minh làm rõ đất tranh chấp có thuộc Trích 

lục địa bộ của chế độ cũ cấp cho cố Danh U năm 1974 hay không nhưng đã kết 

luận ông Danh Đ không có chứng cứ chứng minh diện tích đất tranh chấp nằm 

trong Trích lục địa bộ năm 1974 để có cơ sở xác định thẩm quyền giải quyết tranh 

chấp đất đai là của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện HĐ và Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Kiên Giang hay của Tòa án nhân dân theo quy định tại khoản 2 Điều 136 

Luật đất đai năm 2003, là chưa đủ căn cứ. Từ đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện 

HĐ ban hành Quyết định giải quyết tranh chấp số 5050/QĐ-UBND ngày 

08/10/2013 và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định 

giải quyết tranh chấp số 935/QĐ-UBND ngày 25/4/2014 với nội dung không thừa 

nhận khiếu nại, tranh chấp về quyền sử dụng đất của ông Danh Đ là chưa đủ cơ 

sở vững chắc.  

[4] Bà Châu Thị Đ1 và bà Châu Thị Đ2 là chị em họ với bà Thị D cho rằng 

diện tích đất này trước đây là của cụ Danh U, năm 1986 các chị em bà chia nhau 

đất, theo quy định ai có tiền thì nộp để nhận đất, mỗi hecta 250.000 đồng. Tòa án 

các cấp chưa xem xét làm rõ có việc bà D đóng tiền nộp để nhận đất như lời khai 

của bà Châu Thị Đ1 và Châu Thị Đ2 không là thiếu sót. 

[5] Ông Danh Đ và bà Thị D cho rằng khu đất đang tranh chấp là lung trũng, 

cỏ năng nên không sản xuất lúa mà gia đình ông để cỏ cho trâu ăn. Ủy ban nhân 

dân xã TS cho rằng phần đất tranh chấp trước đây thuộc lung đìa bỏ hoang. Lời 

khai của các đương sự và ý kiến của Uỷ ban nhân dân xã TS có nhiều mâu thuẫn 

về nguồn gốc sử dụng đất. Tòa án các cấp chưa làm rõ quá trình sử dụng đất của 

ông Danh Đ, bà Thị D cũng như bà Thị X trước khi xảy ra tranh chấp vào năm 

1988, để đánh giá gia đình ông Danh Đ có sử dụng đất ổn định, lâu dài đủ điều kiện 

được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai hay không. Tòa án 

cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm chưa làm rõ các nội dung nêu trên mà đã quyết 

định không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Danh Đ về việc hủy các quyết định 

giải quyết về tranh chấp đất đai của Ủy ban nhân dân hai cấp tỉnh Kiên Giang là chưa 

đủ căn cứ vững chắc. 

Vì các lẽ trên; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 266, khoản 3 Điều 272, Điều 274 Luật tố 

tụng hành chính;  

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 10/2020/KN-HC ngày 26/6/2020 

của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với Bản án hành chính phúc thẩm số 

143/2018/HC-PT ngày 15/5/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ 

Chí Minh.  

2. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 143/2018/HC-PT ngày 15/5/2018 

của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bản án hành chính 

sơ thẩm số 11/2015/HC-ST ngày 09/9/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang; 

giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy 

định của pháp luật. 

 
 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- Viện trưởng VKSNDTC (để biết); 
- TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; 
- TAND tỉnh Kiên Giang; 

- Vụ 10 - VKSND tối cao; 

- Cục THADS tỉnh Kiên Giang; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Vụ GĐKTIII (3b), VP (TANDTC),  

Hồ sơ vụ án, THS. 
 

 

 

   

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

 

 

 

 

 

  Nguyễn Văn Thuân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 23/2020/HC-GĐT 

Ngày 06-11-2020 
V/v khiếu kiện quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính và quyết định 

giải quyết khiếu nại 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Chánh án Tòa 

án nhân dân tối cao; 

Các Thẩm phán: - Ông Tống Anh Hào; 

 - Ông Nguyễn Văn Thuân; 

 - Ông Trần Văn Cò; 

 - Bà Đào Thị Xuân Lan. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thanh Thủy, Thư ký Tòa án nhân dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông Lê 

Thành Dương, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 06-11-2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên tòa giám 

đốc thẩm xét xử vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính và quyết định giải quyết khiếu nại” giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Ông Nguyễn Hoàng V, sinh năm 1981;

Cư trú tại nhà số 147/83/A đường P, phường A, quận N, thành phố C. 

Người đại diện hợp pháp của người khởi kiện: Ông Nguyễn Văn T, sinh 

năm 1968; cư trú tại nhà số 128 M, phường A, quận N, thành phố C là người đại 

diện theo ủy quyền (theo Văn bản ủy quyền ngày 02-3-2018 của ông Nguyễn 

Hoàng V). 

2. Người bị kiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh;

Địa chỉ tại số 01 đường 19/5, Phường 1, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. 

Người đại diện hợp pháp của người bị kiện: Ông Đồng Văn L – Chủ tịch 

ỦY ban nhân dân tỉnh Trà Vinh là người đại diện theo pháp luật. 
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3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Bà Nguyễn Huỳnh N, sinh năm 1982; cư trú tại nhà số 147/83/A, đường P, 

phường A, quận N, thành phố C. 

Người đại diện hợp pháp của bà người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1968; cư trú tại nhà số 128 M, phường A, quận 

N, thành phố C là người đại diện theo ủy quyền (theo Văn bản ủy quyền ngày 

02-5-2018 của bà Nguyễn Huỳnh N). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện đề ngày 05-3-2018 (Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh 

nhận đơn ngày 09-3-2018) của ông Nguyễn Hoàng V và các tài liệu, chứng cứ 

khác có trong hồ sơ vụ án, thì thấy: 

 Vào lúc 22 giờ ngày 28-10-2017, Tổ công tác Công an huyện C, tỉnh Trà 

Vinh đã tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô khách mang biển kiểm soát số 65B-

004.xx do ông Nguyễn Hoàng V (chủ phương tiện) điều khiển và phát hiện ông 

Nguyễn Hoàng V có hành vi vận chuyển 1.910 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu 

(trong đó gồm: 1.510 bao hiệu Hero, 300 bao hiệu Jet và 100 bao hiệu Scott). 

Ngày 29-10-2017, Công an huyện C, tỉnh Trà Vinh lập Biên bản vi phạm hành 

chính về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu ngoại nhập lậu; cùng 

ngày 29-10-2017, Công an huyện C, tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 

68/QĐ-TGTVPTGPCC tạm giữ 1.910 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu và 01 xe 

ô tô khách biển kiểm soát số 65B-004.xx của ông V.  

  Ngày 14-11-2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết 

định số 2175/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hoàng 

V như sau: 

  - Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 70.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 

về vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, trường hợp hàng cấm là thuốc lá 

điếu nhập lậu có số lượng từ 500 bao trở lên (áp dụng khoản 2 Điều 25 Nghị định số 

185/2013/NĐ-CP ngày 15-11-2013 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 

Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19-11-2015 của Chính phủ). 

  - Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm (áp 

dụng điểm a, điểm b, khoản 4 Điều 25 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15-

11-2013 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Nghị định số 124/2015/NĐ-

CP ngày 19-11-2015 của Chính phủ gồm: Tang vật: 1.510 bao thuốc lá điếu ngoại 

nhập lậu hiệu Hero, 300 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu hiệu Jet và 100 bao 

thuốc lá điếu ngoại nhập lậu hiệu Scott; phương tiện: 01 xe ô tô khách biển kiểm 

soát 65B-004.xx, số loại County, số máy D4AF2140489, số khung KMJ2C00132. 

Số tang vật, phương tiện trên được chuyển giao Công an huyện C, tỉnh Trà Vinh 
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để quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật (áp dụng Điều 82 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính). 

  Không đồng ý với quyết định xử phạt vi phạm hành chính nêu trên, ngày 

22-11-2017, ông V có đơn khiếu nại cho rằng: thuốc điếu ngoại nhập lậu hiện nay 

không xác định là hàng cấm mà là hàng trốn thuế, kinh doanh có điều kiện, nên 

ông V đề nghị xem xét giảm mức phạt tiền và trả lại phương tiện vi phạm hành 

chính cho ông. 

  Ngày 09-02-2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết 

định số 248/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông V với nội dung: Bác 

đơn khiếu nại của ông V; giữ nguyên Quyết định số 2175/QĐ-XPVPHC ngày 14-

11-2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc xử phạt vi phạm 

hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm 

và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với ông V. 

  Không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh, ngày 09-3-2018, ông V có đơn khởi kiện cho rằng theo quy định 

của Luật Đầu tư năm 2014, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì việc áp dụng 

pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh để xử phạt đối với ông là không phù 

hợp với quy định của pháp luật. Bởi vì từ ngày 01-7-2015, khi Luật Đầu tư có hiệu 

lực thì thuốc lá điếu ngoại nhập không phải là hàng cấm mà là loại hàng hóa kinh 

doanh có điều kiện. Chiếc xe bị tịch thu là tài sản chung của vợ chồng ông V, việc 

vận chuyển thuốc lá bà Nguyễn Huỳnh N (vợ ông V) không biết, nên việc tịch thu 

phương tiện là tài sản chung vợ chồng là không phù hợp với quy định của Luật hôn 

nhân và gia đình. Ông V đề nghị Tòa án hủy toàn bộ Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính số 2175/QĐ-XPVPHC ngày 14-11-2017 và Quyết định về việc giải quyết 

khiếu nại số 248/QĐ-UBND ngày 09-02-2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trà Vinh. 

 Người bị kiện trình bày:  

 Căn cứ Điều 25 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15-11-2013 được sửa đổi, 

bổ sung tại Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19-11-2015 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, 

hàng cấm và bảo vệ quyền lợi, người tiêu dùng thì việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trà Vinh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2175/QĐ-XPVPHC 

ngày 14-11-2017 xử phạt tiền đối với ông V là 70.000.000 đồng (mức thấp nhất của 

khung) và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là xe ô tô là đúng 

quy định. Ông V cho rằng thuốc lá điếu ngoại nhập lậu hiện nay không xác định 

là hàng cấm mà là hàng trốn thuế, kinh doanh có điều kiện nên đề nghị Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh xem xét giảm mức phạt tiền và trả lại phương tiện 

vi phạm hành chính là không đúng. Ngày 09-02-2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
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tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định về việc giải quyết khiếu nại số 248/QĐ-

UBND đã bác yêu cầu khiếu nại của ông V và giữ nguyên Quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính số 2175/QĐ-XPVPHC ngày 14-11-2017 là đúng quy định 

của pháp luật. Đề nghị Tòa án bác đơn khởi kiện của ông V. 

  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Huỳnh N do ông Nguyễn 

Văn T (là người đại diện theo ủy quyền) trình bày: Ngày 28-10-2017, ông V bị Công 

an huyện C, tỉnh Trà Vinh phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính về việc 

vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu và lập biên bản tạm giữ tang vật, phương 

tiện vận chuyển khi đó bà N mới biết ông V vi phạm pháp luật. Nay bà N thống 

nhất yêu cầu khởi kiện của ông V đề nghị Tòa án xem xét. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm 11/2018/HC-ST ngày 09-11-2018, Tòa án 

nhân dân tỉnh Trà Vinh quyết định: 

 “Bác yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Hoàng V về việc yêu cầu Tòa 

án hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2175/QĐ-XPVPHC ngày 

14-11-2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và Quyết định số 

248/QĐ-UBND ngày 09-02-2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà 

Vinh”. 

 Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo 

theo quy định của pháp luật. 

 Ngày 14-11-2018, ông Nguyễn Hoàng V và bà Nguyễn Huỳnh N có đơn 

kháng cáo toàn bộ Bản án hành chính sơ thẩm nêu trên. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 531/2019/HC-PT ngày 13-8-2019, 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

“Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của ông Nguyễn Hoàng V và bà 

Nguyễn Huỳnh N, sửa một phần Bản án hành chính sơ thẩm số 11/2018/HC-ST 

ngày 09-11-2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh. 

- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Hoàng V. Hủy 

một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2175/QĐ-XPVPHC ngày 14-

11-2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và Quyết định số 248/QĐ-

UBND ngày 09-02-2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tịch 

thu chiếc xe ô tô biển số 65B-00.494”. 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

Ngày 23-9-2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có Văn bản số 

3576/UBND-NC đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét theo thủ tục 

giám đốc thẩm đối với Bản án hành chính phúc thẩm nêu trên.  

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 12/2020/KN-HC ngày 24-7-2020, 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 
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tối cao xét xử giám đốc thẩm, hủy Bản án hành chính phúc thẩm nêu trên; giữ 

nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 11/2018/HC-ST ngày 09-11-2018 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Trà Vinh. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị 

Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Ông Nguyễn Hoàng V có hành vi vận chuyển 1.910 bao thuốc lá điếu 

ngoại nhập lậu nhưng ông V cho rằng theo quy định của Luật Đầu tư năm 2015 (có 

hiệu lực ngày 01-7-2015) và Công văn số 154/TANDTC-PC ngày 25-7-2017 của Tòa 

án nhân dân tối cao về việc xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, thuốc lá 

điếu nhập lậu trong nội địa thì từ ngày 01-7-2015 đến ngày 01-01-2018 không xác 

định thuốc lá điếu nhập lậu là hàng cấm mà là loại hàng kinh doanh có điều kiện 

nên yêu cầu hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2175/QĐ-XPVPHC 

ngày 14-11-2017 và Quyết định về việc giải quyết khiếu nại số 248/QĐ-UBND ngày 

09-02-2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. 

[2] Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2015 và hướng dẫn của Tòa án 

nhân dân tối cao tại Công văn số 154/TANDTC-PC ngày 25-7-2017 thì kể từ ngày 

01-7-2015 đến ngày 01-01-2018 không xác định thuốc lá điếu nhập lậu là hàng 

cấm và không xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc 

lá điếu nhập lậu trong nội địa theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 

1999 nên hành vi vi phạm nêu trên của ông V không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, 

do ông V có hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu không có giấy phép kinh 

doanh, không có hóa đơn, chứng từ và đã thừa nhận hành vi vận chuyển thuốc lá 

điếu nhập lậu nhằm để kinh doanh thu lợi nhuận nên hành vi này của ông V là vi 

phạm pháp luật, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng phải bị xử lý vi 

phạm về hành chính. Do vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2175/QĐ-XPVPHC ngày 14-11-2017 

xử phạt tiền đối với ông V là 70.000.000 đồng (mức thấp nhất khung) là đúng quy 

định tại khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 25 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP (đã được 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19-11-

2015) của Chính phủ. 

[3] Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của ông V về việc hủy phần quyết định về hình thức xử phạt 

chính (phạt tiền) là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[4] Đối với hình thức xử phạt bổ sung:      

 [4.1] Đối với việc tịch thu tang vật là 1.910 bao thuốc lá điếu ngoại nhập 
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lậu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh căn cứ điểm a khoản 4 Điều 25 

Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15-11-2013 đã được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 22 Điều 1 Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19-11-2015 của Chính phủ, 

ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2175/QĐ-XPVPHC ngày 

14-11-2017 tịch thu toàn bộ tang vật nêu trên. Nay các bên đương sự không có 

đề nghị xem xét về vấn đề này. 

  [4.2] Đối với việc tịch thu xe ô tô khách mang tên ông Nguyễn Hoàng V 

có biển kiểm soát 65B-004.xx, số loại County, số máy D4AF2140489, số khung 

KMT2C00132, là phương tiện vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu. Theo quy 

định tại Điều 26 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì “Tịch thu tang vật, 

phương tiện vi phạm hành chính là việc sung vào ngân sách Nhà nước…, phương 

tiện có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính được áp dụng đối với vi phạm 

hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức” và theo quy định tại 

điểm b khoản 4 (về hình thức xử phạt bổ sung) của Điều 25 Nghị định số 

185/2013/NĐ-CP ngày 15-11-2013 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

124/2015/NĐ-CP ngày 19-11-2015) của Chính phủ thì “Tịch thu phương tiện vận 

tải được sử dụng để vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu trong trường 

hợp tang vật có số lượng từ 500 bao trở lên…”.  

Ông V và bà Nguyễn Huỳnh N cho rằng: Xe ô tô khách mang biển kiểm 

soát số 65B-004.xx do ông V đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô 

nhưng là tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng. Việc ông V vận chuyển thuốc 

lá điếu nhập lậu, bà N không biết. Nên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh 

tịch thu xe ô tô nêu trên là không đúng, thấy rằng: 

Ông V và bà Nguyễn Huỳnh N có quan hệ hôn nhân hợp pháp (có đăng ký 

kết hôn ngày 21-6-2005 tại Ủy ban nhân dân phường A, quận N, thành phố C). 

Xe ô tô khách nêu trên, được Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố C 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô ngày 15-6-2016 mang tên ông V. Theo quy 

định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì xe ô tô khách trên được hình 

thành trong thời kỳ hôn nhân nên được xác định là tài sản chung vợ chồng của 

ông V và bà N. Ông V thừa nhận có nghề nghiệp là tài xế, xe ô tô khách do ông 

V là người trực tiếp quản lý, khai thác giá trị sử dụng. Theo quy định tại Điều 36 

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 “Trong trường hợp vợ chồng có thỏa thuận 

về việc một bên đưa tài sản chung vào kinh doanh thì người này có quyền tự mình 

thực hiện giao dịch lên quan đến tài sản chung đó…” và khoản 1 Điều 13 Nghị 

định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31-12-2014 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi thành Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 “…Trong 

trường hợp vợ chồng xác lập, thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản chung để 

đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình thì được coi là có sự đồng ý của bên kia…” 
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thì trong trường hợp này được xác định ông V và bà N đã có thỏa thuận về việc 

giao xe ô tô cho ông V quản lý, khai thác giá trị sử dụng (xe ô tô được đưa vào 

kinh doanh), nên việc quản lý và khai thác giá trị sử dụng xe ô tô của ông V được 

coi là có sự đồng ý của bà N. Tại phiên tòa sơ thẩm, ông T là người đại diện theo 

ủy quyền của ông V cũng thừa nhận hành vi vận chuyển thuốc lá điếu của ông V 

là để kiếm thêm thu thập. Ông V bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban 

hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu chiếc xe ô tô là phương tiện 

vận chuyển, theo quy định tại Điều 27, khoản 2 Điều 37 Luật hôn nhân và gia 

đình năm 2014 thì bà N cũng phải có trách nhiệm liên đới trong việc ông V thực 

hiện hành vi vi phạm hành chính.  

[5] Tòa án cấp sơ thẩm xác định Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh 

áp dụng điểm b khoản 4 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15-11-2013 (đã 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19-11-2015) của 

Chính phủ để ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2175/QĐ-

XPVPHC với hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu phương tiện vi phạm là chiếc 

xe ô tô khách nêu trên là đúng quy định của pháp luật và xử bác yêu cầu khởi kiện 

của ông V là có căn cứ.  

[6] Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng: Chiếc xe ô tô biển kiểm soát số 

65B-004.xx là tài sản thuộc sở hữu chung của ông V và bà Nguyễn Huỳnh N (là 

vợ ông V) và bà N không phải là người có hành vi vi phạm hành chính, cũng 

không có căn cứ cho rằng bà N biết ông V sử dụng chiếc xe này vận chuyển 

thuốc lá điếu nhập lậu; việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tịch thu 

toàn bộ chiếc xe ô tô biển số 65B-004.xx là không đúng, làm ảnh hưởng đến 

quyền và lợi hợp pháp của bà N nên đã sửa một phần Bản án hành chính sơ thẩm, 

chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông V, hủy một phần Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính số 2175/QĐ-VPVPHC ngày 14-11-2017 và Quyết định 

số 248/QĐ-UBND ngày 09-02-2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh 

về việc tịch thu chiếc xe ô tô biển số 65B-004.xx là không đúng pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 266; Điều 271; khoản 2 Điều 272 và Điều 

274 Luật tố tụng hành chính năm 2015;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 12/2020/KN-HC 

ngày 24-7-2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 

2. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 531/2019/HC-PT ngày 13-8-2019 

của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giữ nguyên Bản án 
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hành chính sơ thẩm số 11/2018/HC-ST ngày 09-11-2018 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Trà Vinh. 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- Viện trưởng VKSNDTC (để biết); 

- TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

- TAND tỉnh Trà Vinh; 

- Cục THADS tỉnh Trà Vinh (để biết); 

- VKSND tỉnh Trà Vinh (để biết); 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Vụ GĐKT III (2), VP (TANDTC), Thư ký 

Thẩm phán, HSVA, Ths. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tiến 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 22/2020/HC-GĐT 

Ngày 20/8/2020 
Khiếu kiện quyết định hành chính 

trong việc cấp giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa 

án nhân dân tối cao. 

Các Thẩm phán: - Ông Đặng Xuân Đào; 

 - Ông Nguyễn Văn Thuân; 

 - Ông Nguyễn Văn Tiến; 

 - Bà Đào Thị Xuân Lan. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Hòa, Thư ký Tòa án nhân dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông Lê 

Thành Dương - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 20/8/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa giám đốc 

thẩm xét xử vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định hành chính trong việc 

cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị Hồng T, sinh năm 1975;

Cư trú tại: Số 20/E5 đường 3 tháng 2, phường H, quận M, thành phố M. 

Người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện: Ông Trần Đại Ng, sinh 

năm 1968; Cư trú tại: Số 171 đường T, phường K, quận 1, thành phố M (Theo 

Văn bản ủy quyền ngày 03/5/2017 của bà Nguyễn Thị Hồng T). 

2. Người bị kiện: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành

phố M; 

Địa chỉ: Số 32 đường T, phường N, quận 1, thành phố M. 

Người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện: Bà Nguyễn Thị Thanh H, 

Phó trưởng phòng Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố 

M (theo Văn bản ủy quyền số 720/GUQ-PĐKKD ngày 19/01/2017 của bà 

Nguyễn Thị Thanh N, Trưởng phòng Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố M). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
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- Công ty TNHH Xây dựng - Sản xuất - Thương mại Xuất nhập khẩu C; 

Địa chỉ: Số 20/E5 đường 3 tháng 2, phường H, quận M, thành phố M. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thanh H1, Chủ tịch Hội đồng 

thành viên Công ty. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH Xây dựng - Sản 

xuất - Thương mại Xuất nhập khẩu C: Ông Nguyễn Thành S, Luật sư thuộc Đoàn 

Luật sư thành phố M. 

- Ông Nguyễn Thanh H1, sinh năm 1968; 

- Bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1964; 

Cùng cư trú tại: Số 24 đường N, phường B, quận B, thành phố M. 

- Ông Vũ Văn K, sinh năm 1958; 

Cư trú tại: Số 20/E5 đường 3 tháng 2, phường H, quận M, thành phố M. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 26/01/1999 của 

Công ty TNHH Xây dựng - Sản xuất - Thương mại Xuất nhập khẩu C (sau đây viết 

tắt là Công ty C) đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 25/7/2012 thì Công ty C có 02 

thành viên góp vốn là bà Nguyễn Thị Hồng T và ông Vũ Văn K, do bà T làm 

giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật. 

Ngày 11/9/2014, Công ty C ban hành Chứng nhận phần vốn góp số 

01/2014/CN/TAC và số 02/2014/CN/TAC có nội dung chứng nhận việc ông 

Nguyễn Thanh H1 và bà Nguyễn Thị Mỹ P mỗi người góp 34.000.000.000 đồng 

vào Công ty C. 

Cùng ngày 11/9/2014, Công ty C có xác nhận hoàn tất việc chuyển nhượng 

vốn gửi Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố M, xác 

nhận việc bà T chuyển nhượng phần vốn góp 34.000.000.000 đồng cho bà P; xác 

nhận việc ông K chuyển nhượng phần vốn góp 34.000.000.000 đồng cho ông H1. 

Cùng ngày 11/9/2014 và ngày 16/9/2014, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thành phố M cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi 

lần thứ 23 và lần thứ 24 cho Công ty C. Nội dung đăng ký thay đổi lần thứ 23 của 

Công ty C là cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất bản chính và 

đăng ký bổ sung, cập nhập thông tin đăng ký doanh nghiệp về số điện thoại, fax. Nội 

dung đăng ký thay đổi lần thứ 24 của Công ty C là đăng ký thay đổi thành viên 

Công ty là ông Nguyễn Thanh H1 và bà Nguyễn Thị Mỹ P; bà Nguyễn Thị Hồng T 

và ông Vũ Văn K không còn là thành viên Công ty do đã chuyển nhượng phần vốn 

góp của mình cho bà P và ông H; thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty 

ông Nguyễn Thanh H1 thay bà Nguyễn Thị Hồng T.  

Ngày 10/11/2014, bà Tươi và ông K có đơn khiếu nại yêu cầu Phòng Đăng 

ký kinh doanh hủy bỏ các Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 

thứ 23, 24 của Công ty C, vì cho rằng toàn bộ hồ sơ đăng ký thay đổi lần thứ 23 
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và 24 của Công ty C là hồ sơ giả mạo. 

Do không được giải quyết, ngày 01/9/2016, bà T có đơn khởi kiện yêu cầu 

Tòa án hủy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23 và 24 của 

Công ty C. 

Bà Nguyễn Thị Hồng T trình bày: Vào cuối năm 2013, ông Nguyễn Thanh 

H1 và bà Nguyễn Thị Mỹ P có thỏa thuận cho ông K, bà T vay 4.000.000.000 

đồng với điều kiện ông K, bà T phải cầm cố giấy tờ của Công ty C cho vợ chồng 

ông H1, bà P. Để thực hiện việc thỏa thuận này, ông K, bà T đã ký Hợp đồng (để 

trống ngày, tháng, năm) chuyển nhượng vốn góp trong Công ty C cho ông H, bà 

P. Do ông H, bà P không có tiền cho vay nên đã trả lại Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 22) cho ông K, bà T. Các giấy tờ về chuyển 

nhượng Công ty C ông H1, bà P nói sẽ trả sau nhưng không trả. Riêng con dấu 

của Công ty đã bị thất lạc nên ngày 16/6/2014, bà T đã làm thủ tục xin cấp con 

dấu mới, ngày 20/6/2014 bà T được cấp con dấu mới. Thực chất, ông K và bà T 

không chuyển nhượng vốn góp cho ông H1, bà P nên không làm các thủ tục để 

đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ 23 và 24. 

Người bị kiện là Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 

phố M trình bày: Sau khi nhận được khiếu nại của bà T, Phòng Đăng ký kinh 

doanh đã làm việc với ông H1, bà P thì ông H1, bà P xác định bà T, ông K đã 

chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong Công ty C cho ông H1, bà P; chữ ký trong 

hồ sơ đăng ký thay đổi lần thứ 23 và 24 là của bà T, ông K. Ngày 08/01/2015, 

ông H1, bà P yêu cầu giám định chữ ký của bà T, ông K trong hồ sơ đăng ký thay 

đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 23 và 24 của Công ty C. Tuy 

nhiên, do hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có mẫu chữ ký của bà T, ông K hiện Cơ 

quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mượn nên Phòng đăng ký kinh doanh 

chưa có cơ sở để yêu cầu Công an thành phố giám định chữ ký của bà T, ông K. 

Do chưa có cơ sở để xác định nội dung đăng ký thay đổi lần thứ 23 và 24 là giả 

mạo nên Phòng Đăng ký kinh doanh chưa có cơ sở để thu hồi Giấy đăng ký 

Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23 và 24 theo yêu cầu của bà T, ông K. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày: 

- Công ty C trình bày: Ngày 26/11/2014, bà T đã biết được Phòng Đăng ký 

kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 23, 24 cho 

Công ty C, đề ngày 04/11/2016, bà T mới khởi kiện vụ án hành chính thì đã hết 

thời hiệu khởi kiện. Do đó, Công ty C đề nghị Tòa án đình chỉ giải quyết vụ án. 

Trường hợp Tòa án vẫn tiếp tục giải quyết vụ án thì đề nghị giám định chữ ký của 

ông K và bà T trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 24. 

- Ông Nguyễn Thanh H1, bà Nguyễn Thị Mỹ P trình bày: Thống nhất như 

ý kiến của Công ty C. 

- Ông Vũ Văn K trình bày: Thống nhất với ý kiến của bà T. 
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Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 834/2017/HC-ST ngày 05/7/2017, Tòa 

án nhân dân thành phố M đã quyết định:  

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Hồng T; hủy Giấy chứng 

nhận đăng ký thay đổi lần 23 nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH 

Xây dựng, Sản xuất, Thương mại, Xuất nhập khẩu C mã số doanh nghiệp 

0301567057 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố 

M thực hiện ngày 11/9/2014 và Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ 24 nội 

dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Xây Dựng Sản xuất, Thương mại, 

Xuất nhập khẩu C mã số doanh nghiệp 0301567057 do Phòng Đăng ký kinh 

doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố M thực hiện ngày 16/9/2014. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí, quyền kháng cáo 

theo quy định của pháp luật. 

Ngày 19/7/2017, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố M, Công ty C, bà Nguyễn Thị Mỹ P và ông Nguyễn Thanh H1 có đơn 

kháng cáo toàn bộ Bản án sơ thẩm. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 117/2018/HC-PT ngày 08/5/2018, 

Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố M quyết định:  

Không chấp nhận kháng cáo của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch 

và Đầu tư thành phố M; kháng cáo của Công ty TNHH Xây dựng - Sản xuất - 

Thương mại Xuất nhập khẩu C; kháng cáo của bà Nguyễn Thị Mỹ P và ông 

Nguyễn Thanh H1. Giữ nguyên các quyết định của bản án hành chính sơ thẩm. 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

Ngày 17/7/2018, Công ty C (do ông Nguyễn Thanh H1 làm đại diện) có 

đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án hành chính phúc 

thẩm nêu trên. 

Ngày 26/6/2020, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 

kháng nghị giám đốc thẩm số 09/2020/KN-HC kháng nghị đối với Bản án hành 

chính phúc thẩm số 117/2018/HC-PT ngày 08/5/2018 của Tòa án nhân dân cấp 

cao tại thành phố M; đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử 

giám đốc thẩm, hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 117/2018/HC-PT ngày 

08/5/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố M và Bản án hành chính sơ 

thẩm số 834/2017/HC-ST ngày 05/7/2017 của Tòa án nhân dân thành phố M và 

đình chỉ giải quyết vụ án. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề 

nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Ngày 11/9/2014 và ngày 16/9/2014, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thành phố M cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi 

lần thứ 23 và lần thứ 24 cho Công ty TNHH Xây dựng - Sản xuất - Thương mại 
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Xuất nhập khẩu C (sau đây viết tắt là Công ty C). Nội dung đăng ký thay đổi lần thứ 

23 của Công ty C là cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất bản 

chính và đăng ký bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp về số điện thoại, 

fax. Nội dung đăng ký thay đổi lần thứ 24 của Công ty C là đăng ký thay đổi thành 

viên Công ty là ông Nguyễn Thanh H1 và bà Nguyễn Thị Mỹ P; bà Nguyễn Thị 

Hồng T và ông Vũ Văn K không còn là thành viên Công ty do đã chuyển nhượng 

phần vốn góp của mình cho bà P và ông H1; thay đổi người đại diện theo pháp luật 

của Công ty ông Nguyễn Thanh H1 thay bà Nguyễn Thị Hồng T. Không đồng ý với 

việc thay đổi này, ngày 10/11/2014, bà T và ông Vũ Văn K có đơn đề nghị gửi 

Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố M đề nghị hủy bỏ 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23 và lần thứ 24. Phòng 

đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố M nhận đơn cùng ngày 

10/11/2014; hết thời hạn giải quyết khiếu nại nhưng khiếu nại không được giải 

quyết. Theo quy định tại Điều 27 và khoản 1 Điều 28 Luật Khiếu nại, thì thời hạn 

thụ lý và giải quyết khiếu nại của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố M đối với khiếu nại của bà T và ông K tối đa là 55 ngày (10 ngày xem 

xét thụ lý và 45 ngày giải quyết khiếu nại) kể từ ngày nhận đơn khiếu nại. Phòng 

Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố M đã nhận đơn khiếu nại của 

bà T và ông K ngày 10/11/2014, đã tiến hành làm việc với các đương sự nhưng 

không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại. Như vậy, ngày hết hạn giải quyết 

khiếu nại lần đầu đối với khiếu nại của bà T, ông K là ngày 04/01/2015.  

[2] Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 116 Luật Tố tụng hành chính 

năm 2015 thì thời hiệu khởi kiện của bà T và ông K là 01 năm kể từ ngày 

05/01/2015. Ngày 01/9/2016, bà T mới làm đơn khởi kiện (Tòa án nhân dân thành 

phố M nhận đơn ngày 13/9/2016) thì thời hiệu khởi kiện đã hết. 

[3] Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ vào Công văn số 

698/PĐKKD-KT ngày 19/01/2017 của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố M; khoản 5 Điều 116 Luật Tố tụng hành chính năm 2015; điểm a 

khoản 1 Điều 157 Bộ luật Dân sự năm 2015 để xác định thời hiệu khởi kiện của vụ 

án này vẫn còn là không có căn cứ. Bởi lẽ, Văn bản số 698/PĐKKD-KT ngày 

19/01/2017 của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố M là 

văn bản có ý kiến về thông báo thụ lý vụ án của Tòa án nhân dân thành phố M, 

không phải là văn bản giải quyết khiếu nại của bà T. Mặt khác, tại Công văn số 

698/PĐKKD-KT nêu trên không có nội dung nào thể hiện Phòng Đăng ký kinh 

doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố M vẫn xác định nghĩa vụ của mình đối với 

khiếu nại và khởi kiện của bà T trong việc thu hồi lại các Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23 và lần thứ 24 của Công ty C, nếu có căn cứ cho 

rằng, hồ sơ đăng ký thay đổi các lần này là giả mạo như Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa 

án cấp phúc thẩm nhận định; mà tại Công văn số 698/PĐKKD-KT nêu trên Phòng 

Đăng ký kinh doanh cho rằng chưa có cơ sở xác định hồ sơ đăng ký thay đổi nội 

dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23 và lần thứ 24 có 
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nội dung kê khai là giả mạo nên chưa có cơ sở xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 

63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh 

nghiệp theo yêu cầu khởi kiện của bà T. Vì vậy, không có căn cứ xem xét việc bắt 

đầu lại thời hiệu khởi kiện. Trong trường hợp này, Tòa án phải đình chỉ giải quyết 

vụ án theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 143 Luật Tố tụng hành chính năm 

2015. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm vẫn thụ lý, xem xét giải quyết vụ án là không 

đúng quy định của pháp luật. Tòa án cấp phúc thẩm đã không phát hiện sai lầm của 

Tòa án cấp sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 266, khoản 1 Điều 271, khoản 4 Điều 272 

và khoản 2 Điều 274 Luật Tố tụng hành chính; khoản 3 và khoản 6 Điều 18 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội. 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 09/2019/KN-HC

ngày 26/6/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với Bản án hành chính 

phúc thẩm số 117/2018/HC-PT ngày 08/5/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại 

thành phố M; 

2. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 117/2018/HC-PT ngày 08/5/2018

của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố M và Bản án hành chính sơ thẩm số 

834/2017/HC-ST ngày 05/7/2017 của Tòa án nhân dân thành phố M; đình chỉ giải 

quyết vụ án. 

3. Về án phí:

- Hoàn trả cho Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố 

M 200.000 đồng án phí hành chính sơ thẩm.   

- Hoàn trả cho Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Thương mại Xuất nhập 

khẩu C, ông Nguyễn Thanh H1, bà Nguyễn Thị Mỹ P và Phòng Đăng ký kinh doanh 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố M mỗi người 300.000 đồng án phí hành chính 

phúc thẩm. 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- VKSNDTC (Vụ 10 - để biết); 

- TAND cấp cao tại TPHCM; 

- TAND Thành phố HCM; 

- VKSND thành phố HCM; 

- Cục THA dân sự thành phố HCM; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Vụ GĐKTIII (3b), VP 

(TANDTC), Hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Văn Du 

101



TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 19 /2020/HC-GĐT 

     Ngày 20/8/2020 

V/v khiếu kiện quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính về xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa 

án nhân dân tối cao; 

Các Thẩm phán: - Ông Nguyễn Văn Thuân; 

       - Ông Đặng Xuân Đào; 

       - Bà Đào Thị Xuân Lan; 

       - Ông Nguyễn Văn Tiến. 

- Thư ký phiên tòa: Lê Thị Hòa, Thư ký Tòa án nhân dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông Lê 

Thành Dương, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 20/8/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án “Khiếu kiện 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng” giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Ông Nguyễn Kim H;

Cư trú tại: Phường T, thành phố VT, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Người đại diện hợp pháp của người khởi kiện: Ông Nguyễn Đức H1, sinh năm 

1974 (Văn bản ủy quyền ngày 01/10/2016). 

2. Người bị kiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện LĐ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Địa chỉ: Số 310 V, thị trấn LĐ, huyện LĐ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện: Ông Trần Kim Ph - Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện LĐ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Văn bản ủy quyền 

số 56/GUQ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện LĐ). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện: Ông Nguyễn 

Văn X và ông Phan Thanh L. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

PT, huyện LĐ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 
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Địa chỉ: Ấp PL, xã PT, huyện LĐ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông 

Lương Thái D - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã PT (Văn bản ủy quyền số 

111/UBND-VP ngày 22/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã PT). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Ngày 05/12/1988, ông Nguyễn Quang H2 và ông Phan Văn Đ có đơn gửi 

Uỷ ban nhân dân xã PT xin khẩn hoang đất nuôi trồng thủy sản. Ngày 14/02/1989, 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã PT xác nhận tạm cấp cho ông Nguyễn Quang H2 và 

ông Phan Văn Đ số đất mũi tàu cặp đê Chùa M là 4ha đất nuôi trồng thủy sản. 

Ngày 07/02/2001, ông Nguyễn Quang H2 và ông Phan Văn Đ lập Giấy 

sang nhượng đất và các thành quả lao động cho ông Nguyễn Kim H đối với toàn 

bộ diện tích đất theo giấy tạm cấp của Uỷ ban nhân dân xã PT (khoảng 4ha), diện 

tích thực tế là toàn bộ khu đất canh tác của 2 ông tại khu mũi tàu gồm 3 mặt giáp 

sông CL, 1 mặt giáp đường đê tự đắp bằng đất ngăn cách (khoảng 7ha). Giấy sang 

nhượng này không có xác nhận của chính quyền địa phương. 

Ngày 11/5/2010, ông Nguyễn Kim H có đơn gửi Uỷ ban nhân dân xã PT 

đề nghị được nộp thuế và truy thu thuế đất nông nghiệp đối với 02 khu đất tại khu 

vực Chùa M, trong đó có khu đất diện tích khoảng 7,5ha là đất nhận sang nhượng 

của ông Nguyễn Quang H2 và ông Phan Văn Đ. Ngày 29/6/2010, Uỷ ban nhân 

dân xã PT có Công văn số 92/UBND-VP gửi ông H với nội dung: Nhà nước đã 

có chính sách miễn thu thuế đất nông nghiệp đối với các hộ dân sử dụng đất kể từ 

năm 2002 đến nay, nên Uỷ ban nhân dân xã không tiến hành thu thuế đất nông 

nghiệp nữa. 

Ngày 18/5/2012, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành 

Quyết định số 957/QĐ-UBND về việc giao 282.010,3m2 đất (giao đất có thu tiền 

sử dụng đất) tại xã PT, huyện LĐ cho Công ty TNHH xây dựng NH để đầu từ xây 

dựng: Khu biệt thự ven sông CL. 

Ngày 21/10/2015, Uỷ ban nhân dân xã PT lập Biên bản vi phạm hành chính 

về hoạt động xây dựng đối với ông Nguyễn Kim H về hành vi “xây dựng trên đất 

không được phép xây dựng (xây dựng trên đất đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty NH)”. Tại Biên bản này ông H 

đã có ý kiến “Khi tôi nhận chuyển nhượng đất + đùng của ông H2 năm 2002 đã 

có sẵn 02 căn chòi này, đây là căn chòi cất tạm để trông coi tài sản, không phải 

xây dựng trái phép. Mặt khác, tại thời điểm này, Uỷ ban nhân dân tỉnh chưa cấp 

đất cho Công ty NH”. 

Ngày 16/11/2015, Uỷ ban nhân dân huyện LĐ ban hành Quyết định số 

3346/QĐ-KPHQ về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông 

Nguyễn Kim H do hành vi vi phạm hành chính: “xây dựng công trình trên đất 

không được phép xây dựng”. Biện pháp khắc phục hậu quả phải thực hiện gồm: 

Buộc phá dỡ các công trình xây dựng chòi tạm 60m2 (2 chòi) trên đất không được 

phép xây dựng. 

103



3 

 

 

 

Ngày 12/01/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện LĐ ban hành Quyết 

định số 57/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định Áp dụng biện pháp 

khắc phục hậu quả số 3346/QĐ-KPHQ ngày 16/11/2015 với lý do: Xác định 

không đúng thửa đất xây dựng công trình và chủ thể quản lý, sử dụng đất; Xác 

định diện tích xây dựng công trình không đúng hiện trạng. 

Ngày 07/3/2016, Uỷ ban nhân dân xã PT lập Biên bản vi phạm hành chính 

và yêu cầu tự phá dỡ công trình xây dựng, bộ phận công trình xây dựng vi phạm 

đối với ông Nguyễn Kim H về hành vi “xây dựng công trình trên đất không được 

phép xây dựng (đất Nhà nước quản lý)”. Tại Biên bản này ghi nhận ông H không 

có mặt tại thời điểm lập Biên bản. 

Ngày 22/3/2016, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện LĐ ban hành Quyết định 

số 532/QĐ-CC cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với ông 

Nguyễn Kim H với lý do: Thi công xây dựng công trình nhà tạm có diện tích 53m2 

(02 chòi), tại thửa đất số 1, tờ bản đồ số 11, loại đất SON (là đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối). Biện pháp cưỡng chế gồm: phá dỡ toàn bộ công trình nhà tạm có diện 

tích 53m2 (02 chòi). 

Ngày 29/8/2016, Uỷ ban nhân dân xã PT lập Biên bản về việc tháo dỡ công 

trình vi phạm trật tự xây dựng do ông Nguyễn Kim H làm chủ đầu tư. 

Ngày 12/9/2016, Ông H khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 

3346/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện LĐ về 

việc áp dụng biên pháp khắc phục hậu quả; Quyết định số 532/QĐ-CC ngày 

22/3/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện LĐ về cưỡng chế phá dỡ công 

trình vi phạm trật tự xây dựng đối với ông Nguyễn Kim H; hành vi hành chính 

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã PT về việc cưỡng chế tháo dỡ 02 chòi tạm diện 

tích 53m2; Yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện LĐ bồi thường giá trị 02 

chòi tạm diện tích 53m2 theo quy định của pháp luật với lý do: Khi ông H nhận 

chuyển nhượng đất của ông H2, ông Đ trên đất đã có 02 chòi tạm. Như vậy, nguồn 

gốc cũng như việc sử dụng đất là hợp pháp. Sau khi nhận chuyển nhượng ông H 

sử dụng đất để nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi gia cầm. Năm 2004, ông tiến 

hành sửa chữa lại 02 chòi tạm làm bằng gỗ ván, lợp mái dừa, vách tôn, sàn gỗ, 

diện tích 53m2 như hiện trạng trước khi bị cưỡng chế. Ông đã sử dụng đất ổn định, 

liên tục, không tranh chấp với ai. Hai chòi tạm trên đất không phải là công trình 

xây dựng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 

07/12/2007 của Chính phủ và nằm ngoài dự án của Công ty TNHH xây dựng NH. 

Hơn nữa 2 chòi này được dựng để trông coi đất nuôi trồng thủy sản, không phải 

sử dụng vào mục đích khác và đã tồn tại trước thời điểm mua đất năm 2001. Ông 

không xác định được 02 chòi tạm có nằm trong diện tích 04ha theo giấy tạm giao 

đất năm 1989 cho ông H2 và ông Đi không.  

Đại diện Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện LĐ trình bày: 

Năm 1988, Uỷ ban nhân dân xã PT có thông báo về việc nghiêm cấm chặt 

phá rừng khu vực Chùa M. Ngày 05/12/1988, ông Nguyễn Quang H2 và ông Phan 

Văn Đ có đơn xin khẩn hoang đất nuôi trồng thủy sản. Đơn được Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân xã PT xác nhận với nội dung: Uỷ ban nhân dân xã PT tạm cấp cho ông 
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H2 và ông Đ số đất mũi tàu cặp đê Chùa M để nuôi trồng thủy sản. Năm 2001, 

ông H2 và ông Đ chuyển nhượng bằng giấy viết tay toàn bộ diện tích 71.517m2 

cho ông Nguyễn Kim H với số tiền 2,4 tỷ đồng). Năm 1989, Uỷ ban nhân dân xã 

PT lập Hợp đồng kinh tế về việc tổ chức sản xuất khu vực Chùa M với ông Phạm 

Văn T, trong đó giao cho ông T được sử dụng toàn bộ diện tích mặt nước cấu 

thành tự nhiên của lạch xuyên suốt tuyến đê dài 2.108m, với diện tích khoảng 

40ha để nuôi tôm cá và nguồn thực phẩm cho việc nuôi trồng. Theo các quy định 

của pháp luật đất đai thì việc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã PT xác nhận tạm cấp 

cho ông Nguyễn Quang H2 và Phan Văn Đ số đất mũi tàu cặp đê Chùa M để nuôi 

trồng thủy sản là không đúng. Do đó, việc sử dụng đất của 2 ông là không hợp 

pháp. Việc 2 ông sử dụng đất không hợp pháp mà tự ý chuyển nhượng đất cho 

ông Nguyễn Kim H cũng là không đúng quy định và không được nhà nước công 

nhận. Việc ông H sử dụng phần đất trên là hành vi chiếm đất. Hành vi xây dựng 

vi phạm của ông Nguyễn Kim H là hành vi xây dựng trên đất không được phép 

xây dựng (xây dựng trên đất công, do đó không được phép xây dựng). 

Việc yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 3346/QĐ-KPHQ về việc áp dụng biên 

pháp khắc phục hậu quả thì ngày 12/01/2016, UBND huyện LĐ đã ban hành 

Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3346/QĐ-

KPHQ trên. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 03/2017/HC-ST ngày 27/02/2017, Tòa 

án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quyết định: 

1. Chấp nhận việc rút một phần yêu cầu khởi kiện của đại diện theo ủy 

quyền của ông Nguyễn Kim H. 

Đình chỉ xét xử yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Kim H đối với hành vi 

hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã PT về việc thực hiện cưỡng chế theo 

Quyết định số 532/QĐ-CC ngày 22/3/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

LĐ. 

2. Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Kim H đối với Quyết định 

số 532/QĐ-CC ngày 22/3/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện LĐ về việc 

cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng và yêu cầu Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện LĐ bồi thường giá trị 02 chòi tạm diện tích 53m2 do thực 

hiện quyết định hành chính gây ra…. 

Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo của các 

đương sự. 

Ngày 08/3/2017, ông Nguyễn Kim H có đơn kháng cáo đối với toàn bộ Bản 

án hành chính sơ thẩm nêu trên. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 112/2017/HC-PT ngày 26/6/2017, Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định:  

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu khởi kiện đòi bồi thường thiệt 

hại do việc thực hiện cưỡng chế theo Quyết định số 532/QĐ-CC ngày 22/3/2016 

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện LĐ gây ra của người khởi kiện. Chấp nhận 
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nội dung kháng cáo còn lại của ông Nguyễn Kim H. Sửa một phần bản án sơ 

thẩm. 

Chấp nhận kháng cáo của người khởi kiện ông Nguyễn Kim H. Sửa bản án 

sơ thẩm. 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Kim H. 

Hủy Quyết định số 532/QĐ-CC ngày 22/3/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện LĐ… 

Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

Ngày 28/3/2018, Ủy ban nhân dân huyện LĐ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 

đơn gửi Tòa án nhân dân tối cao đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối 

với Bản án hành chính phúc thẩm số 112/2017/HC-PT ngày 26/6/2017 của Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 04/2020/KN-HC ngày 

11/3/2020, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị đối với Bản án hành 

chính phúc thẩm số 112/2017/HC-PT ngày 26/6/2017 của Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy Bản án hành chính phúc thẩm nêu trên, giữ 

nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 03/2017/HC-ST ngày 27/02/2017 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề 

nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Ngày 05/12/1988, ông Nguyễn Quang H2 và ông Phan Văn Đ có đơn 

gửi Uỷ ban nhân dân xã PT xin khẩn hoang đất nuôi trồng thủy sản. Ngày 

14/02/1989, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã PT xác nhận tạm cấp cho ông Nguyễn 

Quang H2 và ông Phan Văn Đ số đất mũi tàu cặp đê Chùa M là 4ha đất nuôi trồng 

thủy sản là không đúng thẩm quyền quy định tại Điều 13 Luật đất đai năm 1987. 

Ngày 07/02/2001, ông H2 và ông Đ lập “Giấy sang nhượng đất và các thành quả 

lao động” cho ông Nguyễn Kim H mà không có xác nhận của cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền. Khi chuyển nhượng các ông H2, ông Đ cũng không có các giấy 

tờ để thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định tại Điều 3 Nghị định 

17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 của Chính phủ về thủ tục chuyển đổi, chuyển 

nhượng, cho thuê… quyền sử dụng đất; sau khi nhận chuyển nhượng ông H cũng 

không làm thủ tục đăng ký đất đai là không đúng theo quy định tại Điều 33 Luật 

đất đai năm 1993. Như vậy, việc sử dụng đất của ông H là không hợp pháp. 

[2] Ông H trình bày, khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trên đất đã 

có 02 căn chòi; năm 2004 ông H đã cải tạo lại 02 căn chòi thành sàn gỗ, vách tôn, 

lợp mái dừa với mục đích để thức ăn nuôi cá và người trông coi ở. Theo quy định 

tại Điều 42 Luật đất đai năm 1993 (nay là Điều 10 Luật đất đai năm 2013) thì đất 

nuôi trồng thủy sản thuộc nhóm đất nông nghiệp. Việc gia đình ông H xây dựng 

02 căn chòi trên đất nuôi trồng thủy sản (đất nông nghiệp) là không đúng mục đích 
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sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật đất đai 2003 nay là khoản 1 Điều 6 

Luật đất đai 2013. Ngày 07/3/2016, Ủy ban nhân dân xã PT đã lập Biên bản vi 

phạm hành chính với ông H với lý do xây dựng công trình trên đất không được 

phép xây dựng (đất Nhà nước quản lý) đồng thời yêu cầu ông H tự tháo dỡ công 

trình là đúng theo quy định tại Điều 58 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. 

[3] Uỷ ban nhân dân xã PT và ông Nguyễn Kim H đều thừa nhận 02 chòi 

tạm này đã có từ trước khi ông H2 và ông Đ chuyển nhượng đất cho ông H, đến 

năm 2004 ông H sửa lại. Theo quy định tại Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính 

thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, như vậy thời hiệu xử phạt vi 

phạm hành chính đã hết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện LĐ không ban hành 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà ban hành Quyết định số 532/QĐ-CC 

ngày 22/3/2016 cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với ông 

H là đúng quy định tại Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính và hướng dẫn tại 

Điều 4 Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi 

phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư 

02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ xây dựng. 

[4] Ông Nguyễn Kim H khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định số 532/QĐ-CC 

ngày 22/3/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện LĐ là không có cơ sở. Tòa 

án cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của ông H đề nghị hủy Quyết định số 

532/QĐ-CC nêu trên là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. 

[5] Tòa án cấp phúc thẩm nhận định rằng “công trình xây dựng phải xin phép 

mà không xin hoặc có xin phép mà lại xây dựng không đúng với giấy phép thì mới 

được xem là công trình vi phạm trật tự xây dựng. Hai cái chòi của ông H được 

dựng vào năm 1989, nhằm mục đích sử dụng cho việc sản xuất nông nghiệp, không 

thuộc loại công trình phải xin phép xây dựng…” là không đúng bản chất của hành 

vi vi phạm. Hành vi vi phạm ở đây là xây dựng trên đất không được phép xây 

dựng, không phải là xây dựng công trình không được cấp phép xây dựng như nhận 

định của Tòa án cấp phúc thẩm. Do đó, việc Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận một 

phần yêu cầu khởi kiện của ông H, hủy Quyết định số 532/QĐ-CC ngày 22/3/2016 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện LĐ là không đúng. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 266, khoản 2 Điều 272, Điều 273 Luật Tố 

tụng hành chính;  

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 04/2020/KN-HC ngày 11/3/2020 

của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với Bản án hành chính phúc thẩm số 

112/2017/HCPT ngày 26/6/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ 

Chí Minh.  

2. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 112/2017/HCPT ngày 26/6/2017 

của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; giữ nguyên Bản án 

hành chính sơ thẩm số 03/2017/HC-ST ngày 27/02/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu. 
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3. Án phí: Ông Nguyễn Kim H phải chịu 200.000 đồng án phí sơ thẩm và 

200.000 đồng án phí phúc thẩm. H trả 200.000 đồng tiền án phí sơ thẩm cho Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện LĐ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

 
 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- Viện trưởng VKSNDTC (để biết); 
- TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; 
- TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Vụ 10 - VKSND tối cao; 

- VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
 

- Cục THADS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Vụ GĐKTIII (3b), VP (TANDTC),  

Hồ sơ vụ án, THS. 
 

 

 

 

   

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Văn Du 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 18/2020/HC-GĐT 

Ngày 20/8/2020 

V/v khiếu kiện quyết định hành 

          chính trong lĩnh vực quản lý đất đai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Du - Phó Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao; 

Các Thẩm phán: - Ông Đặng Xuân Đào; 

 - Ông Nguyễn Văn Thuân; 

 - Ông Nguyễn Văn Tiến; 

 - Bà Đào Thị Xuân Lan. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Hòa - Thư ký Tòa án nhân dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông Lê 

Thành Dương - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 20/8/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên tòa giám 

đốc thẩm xét xử vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định hành chính trong 

lĩnh vực quản lý đất đai” giữa các đương sự: 

- Người khởi kiện Ông Lê Văn H, sinh năm 1966; cư trú tại: Xóm 4, 

thôn X, xã Y, huyện H, tỉnh Bình Định. 

Người đại diện hợp pháp của người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị T (được 

ủy quyền theo Hợp đồng ủy quyền ngày 07/7/2017 giữa ông Lê Văn H và bà 

Nguyễn Thị T); 

- Người bị kiện: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;

Địa chỉ: Số X1, đường Y1, thành phố Q, tỉnh Bình Định. 

Người đại diện hợp pháp của người bị kiện: Ông Phan Cao T1 - Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (được ủy quyền theo Văn bản ủy 

quyền số 19/GUQ-UBND ngày 23/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Định).  

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện H, tỉnh Bình Định;
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Địa chỉ: Số X2, đường Y2, thị trấn Z, huyện H, tỉnh Bình Định. 

Người đại diện hợp pháp của người bị kiện: Ông Nguyễn Văn Đ - Phó Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân huyện H, tỉnh Bình Định (được ủy quyền theo Văn bản ủy 

quyền số 15/GUQ-UBND ngày 27/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

H, tỉnh Bình Định).  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Ủy ban nhân dân huyện H, tỉnh Bình Định; 

Địa chỉ: Số X3, đường Y3, thị trấn Z1, huyện H, tỉnh Bình Định. 

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Ông Nguyễn Văn Đ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện H, tỉnh Bình 

Định (được ủy quyền theo Văn bản ủy quyền số 15/GUQ-UBND ngày 27/6/2017 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện H, tỉnh Bình Định).  

2. Ủy ban nhân dân xã Y, huyện H, tỉnh Bình Định; 

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn X4, xã Y, huyện H, tỉnh Bình Định. 

Người đại diện hợp pháp của Ủy ban nhân dân xã Y, huyện H, tỉnh Bình 

Định: Ông Nguyễn Phước C - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Y, huyện H, tỉnh 

Bình Định.  

3. Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện H, tỉnh Bình Định; 

Người đại diện hợp pháp của Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng 

huyện H, tỉnh Bình Định: Ông Nguyễn Văn H1 - Phó Chủ tịch thường trực Hội 

đồng giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1A. 

4.  Bà Nguyễn Thị T2, sinh năm 1968; 

Cư trú tại: Xóm 4, thôn X, xã Y, huyện H, tỉnh Bình Định. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện đề ngày 08/4/2017 và trong quá trình giải quyết vụ án, 

ông Lê Văn H trình bày:  

Nguồn gốc thửa đất số 153A, Tờ bản đồ số 08 tọa lạc tại thôn X, xã Y, 

huyện H, tỉnh Bình Định là của vợ chồng ông Lê Văn H nhận chuyển nhượng của 

bà Võ Thị Đ1 vào năm 1992 (bằng giấy viết tay). Tại thời điểm chuyển nhượng, 

thửa đất nói trên có chiều ngang theo mặt đường Quốc lộ 1A là 08 m, chiều sâu 

giáp đường tàu lửa; tổng diện tích 185,58 m2. 

Tháng 2 năm 1993, vợ chồng ông H tiến hành xây dựng 02 gian nhà cấp 4 

liền kề nhau: Nhà thứ nhất có chiều ngang là 4,5 m, chiều sâu là 17 m, diện tích 

xây dựng khoảng 122,17 m2; nhà thứ 2 có chiều ngang là 3,5 m, chiều sâu là 17 

m, diện tích xây dựng khoảng 63,41 m2. 

Ngày 10/12/2000, ông Nguyễn L (con bà Đ1) và vợ là Nguyễn Thị K lập 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (số 417/2001/CNQSDĐ do phòng 

địa chính huyện H ghi ngày 28/10/2001) chuyển nhượng cho ông Lê Văn H, bà 
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Nguyễn Thị T 152 m2 đất vườn tại thửa số 153, Tờ bản đồ số 8, xã Y để sử dụng 

vào mục đích xây dựng nhà ở. Hợp đồng này được Ủy ban nhân dân (viết tắt 

UBND) xã Y thẩm định và xác nhận ngày 21/02/2001 và ngày 28/10/2001 

UBND huyện H đồng ý cho phép hộ ông L chuyển nhượng 152 m2 đất tại thửa 

153, Tờ bản đồ số 08, xã Y để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp. 

Ngày 31/10/2001, UBND huyện H ban hành Quyết định số 1075/QĐ-UB 

cho phép hộ ông Lê Văn H được chuyển mục đích sử dụng một phần diện tích là 

40/152 m2 đất vườn tại thửa số 153A, Tờ bản đồ số 8, xã Y sang đất ở. 

Ngày 07/11/2001 hộ ông H được UBND huyện H cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số 01457/QSDD/A13 đối với 152 m2 đất tại thửa đất số 153A, 

Tờ bản đồ số 08, xã Y; trong đó: 40 m2 đất ở với thời hạn sử dụng lâu dài (không 

thời hạn) và 112 m2 đất vườn (tạm giao sử dụng do có quy hoạch mở rộng đường). 

Năm 2014, thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 

1đoạn qua địa bàn huyện H, tỉnh Bình Định, hộ ông H bị thu hồi một phần diện 

tích thửa đất nói trên. Theo Hồ sơ kỹ thuật thửa đất do Văn phòng đăng ký quyền 

sử dụng đất huyện H lập ngày 25/8/2014, diện tích thửa đất trên đo đạc thực tế là 

169,1 m2; trong đó diện tích đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện 

dự án mở rộng đường là 74,1 m2 (thuộc phạm vi hành lang bảo vệ các công trình 

giao thông đường bộ), diện tích đất còn lại ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng là 

95 m2. 

Ngày 27/6/2014, Chủ tịch UBND huyện H ban hành Quyết định số 

6234/QĐ-UBND phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường cho hộ ông Lê Văn 

H với tổng số tiền là 393.007.000 đồng; trong đó, bồi thường, hỗ trợ về đất trồng 

cây lâu năm trong cùng thửa đất có nhà ở (diện tích 100,5 m2) là 102.309.000 

đồng, về tài sản trên đất là 278.197.880 đồng; hỗ trợ khác 12.500.000 đồng. 

Ngày 31/12/2014, Chủ tịch UBND huyện H ban hành Quyết định số 

13538/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 6324/QĐ-UBND nêu trên. Theo Quyết 

định số 13538/QĐ-UBND, hộ ông H được bồi thường, hỗ trợ với số tiền 

458.124.000 đồng; trong đó, bồi thường, hỗ trợ về đất (diện tích 74,1 m2 gồm 40 

m2 đất ở và 34,1 m2 vườn) là 162.713.800 đồng, về tài sản là 282.128.000 đồng; 

hỗ trợ khác là 13.282.100 đồng. 

Ngày 27/02/2015, UBND huyện H ban hành Quyết định số 1151/QĐ-

UBND thu hồi diện tích 74,1 m2 đất trồng cây lâu năm của hộ ông H để thực hiện 

dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn K1125 ÷ Km 115, 

huyện H, tỉnh Bình Định. 

Ngày 04/3/2015, Chủ tịch UBND huyện H ban hành Quyết định số 

1273/QĐ-UBND (thay thế Quyết định số 13538/QĐ-UBND nói trên) phê duyệt 

phương án điều chỉnh, bổ sung giá trị bồi thường, hỗ trợ…do giải phóng mặt 

bằng đối với hộ ông H. Theo Quyết định số 1273/QĐ-UBND, hộ ông H được bồi 

thường, hỗ trợ tổng số tiền bồi thường là 379.396.000 đồng (giảm so với Quyết 

định số 13538/QĐ-UBND là 78.728.000 đồng); trong đó, bồi thường, hỗ trợ về 

đất (diện tích 74,1 m2 đất vườn trong cùng thửa đất có nhà ở) là 75.434.000 đồng 
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(giảm so với Quyết định số 13538/QĐ-UBND là 87.370.000 đồng); về tài sản là 

286.479.492 đồng, hỗ trợ khác là 17.486.100 đồng. 

Không đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ nêu trên, ông H có đơn 

khiếu nại đến Chủ tịch UBND huyện H với yêu cầu: 

- Bồi thường diện tích đất còn thiếu 10,4 m2. 

- Bồi thường 84,5 m2 theo đơn giá đất ở nhưng không trừ vào sổ theo quy 

định tại Điều 11 Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND 

tỉnh Bình Định. 

- Bồi thường toàn bộ diện tích nhà vì phần nhà còn lại sát vách buồng và 

bếp, công trình vệ sinh. 

- Tính lại phần móng nhà bị ảnh hưởng. 

- Đề nghị xem xét tái định cư.  

Ngày 12/5/2015, Chủ tịch UBND huyện H ban hành Quyết định số 

2678/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Lê Văn H với nội dung: 

Giữ nguyên Quyết định số 1273/QĐ-UBND nêu trên; đồng thời giao cho Hội 

đồng bồi thường giải phóng mặt bằng lập phương án bồi thường bổ sung cho hộ 

ông H (bồi thường bổ sung giằng móng, trụ bê tông cốt thép và khối lượng đắp 

đất tôn nền đối với phần móng sâu trên 1 m, hỗ trợ dỡ dọn 2 bức tường của 

phòng ngủ 1). 

Không đồng ý với Quyết định số 2678/QĐ-UBND nêu trên, ngày 

10/6/2015, ông H tiếp tục có đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. 

Ngày 22/3/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 

874/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại (lần 2) của ông H, với nội dung: 

+ Không công nhận nội đơn khiếu nại đối với bồi thường về đất ở…; yêu 

cầu bồi thường toàn bộ diện tích nhà ở do bị giải tỏa…; yêu cầu hỗ trợ tái định cư.  

+ Công nhận Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của Chủ tịch 

UBND huyện H…là đúng theo quy định của pháp luật. 

Không đồng ý với các Quyết định giải quyết khiếu nại nêu trên, ngày 

08/4/2017, ông H làm đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu 

Tòa án hủy 02 Quyết định giải quyết khiếu nại số 2678/QĐ-UBND ngày 

12/5/2015 của Chủ tịch UBND huyện H, Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 

22/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, buộc UBND huyện H phải bồi 

thường 74,1 m2 đất bị thu hồi là đất ở, bồi thường giá trị nhà bị giải tỏa là 100 %, 

cấp đất tái định cư cho gia đình theo quy định của pháp luật, với lý do: 

- Diện tích đất bị thu hồi là 100,5 m2, có hai căn nhà là đất ở mà bồi thường 

theo giá đất trồng cây lâu năm trong cùng thửa đất có nhà ở là không đúng quy 

định của Nhà nước. 

- 02 ngôi nhà của ông H bị tháo dỡ toàn bộ 2 phòng trước (phòng trưng bày 

mua bán và phòng tiếp khách) nhưng Hội đồng giải phóng mặt bằng chỉ bồi 

thường phần diện tích thu hồi bị đập phá mà không bồi thường toàn bộ ngôi nhà. 
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Ông không đồng ý với phương án bồi thường này vì khi tháo dỡ 2 phòng này thì 

toàn bộ cấu trúc của ngôi nhà bị ảnh hưởng hoàn toàn, không thể sửa chữa được 

mà phải dọn dỡ và xây mới thì kết cấu nhà và thẩm mỹ ngôi nhà mới đảm bảo. 

Theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 18 của Quyết định số 50/2012/QĐ-

UBND của UBND tỉnh và ý kiến đề xuất của Sở Giao thông vận tải gửi UBND 

tỉnh Bình Định tại Công văn số 854/SGTVT-GPMB ngày 18/4/2014 thì ông phải 

được bồi thường toàn bộ giá trị nhà. 

Tại Công văn số 3675/UBND-TD ngày 17/7/2017 (BL201), phiên tòa sơ 

thẩm, Người đại diện theo ủy quyền của Người bị kiện là Chủ tịch UBND tỉnh 

Bình Định trình bày quan điểm: Việc hộ ông H đề nghị bồi thường 74,1 m2 đất bị 

thu hồi theo giá đất ở là không có cơ sở vì phần diện tích này nằm trong diện tích 

112 m2 đất vườn tạm giao do ảnh hưởng quy hoạch mở rộng đường, thuộc phạm 

vi hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường bộ. Đối với đề nghị đòi bồi thường 

toàn bộ diện tích nhà do bị ảnh hưởng đến kết cấu, công năng sử dụng của hộ ông 

H: Theo Biên bản kiểm tra hiện trường ngày 13/3/2015 thì thửa đất có nhà 01 và 

nhà 02 cùng chung tường liền kề nhau, có mặt tiền 08m; nhà 01 gồm: Phòng 

khách, 02 phòng ngủ, bếp và công trình phụ, bị ảnh hưởng chỉ giới giải phóng 

mặt bằng gần hết phòng khách nhưng đã được tính bồi thường hết phòng khách là 

39,15 m2; nhà 02 gồm: Phòng đầu là kho hàng, sau là phòng ngủ, nhà 02 bị ảnh 

hưởng từ bước cột thứ nhất qua bước cột thứ 2 nhưng được tính bồi thường đến 

bước cột thứ 3 với diện tích 30,45 m2 và hỗ trợ sửa chữa mặt đứng cả 2 nhà, hỗ 

trợ dỡ dọn 02 bức tường của phòng ngủ là phù hợp và đúng quy định tại Quyết 

định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Bình Định. Do 

vậy, việc ông H đòi bồi thường toàn bộ diện tích nhà là không có cơ sở. 

Tại Công văn số 658/UBND-NC ngày 27/6/2017 (BL250), tại phiên tòa sơ 

thẩm, Người đại diện theo ủy quyền của Người bị kiện là Chủ tịch UBND huyện 

H trình bày: Đối với yêu cầu bồi thường diện tích đất bị thu hồi 74,1 m2 là đất ở, 

do diện tích đất trên thuộc phạm vi hành lang bảo vệ các công trình giao thông 

đường bộ nên theo nguyên tắc bồi thường quy định tại Điều 14 Nghị định số 

69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về giá đất, thu 

hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Điều 11 Quy định chính sách bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư kèm theo Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 

20/12/2012 của UBND tỉnh Bình Định thì bồi thường diện tích 74,1 m2 theo đơn 

giá đất vườn là đúng pháp luật. Đối với yêu cầu giá trị bồi thường nhà giải tỏa là 

100%: Nhà ở của hộ ông H xây dựng năm 1992, có một phần diện tích xây dựng 

trên đất vườn, thuộc phạm vi hành lang bảo vệ các công trình giao thông đường 

bộ (quy định tại Nghị định 203/HĐBT ngày 21/12/1982 của Hội đồng Bộ 

trưởng). Theo quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 19 Quy định chính sách bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư kèm theo Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 

20/12/2012 của UBND tỉnh Bình Định thì diện tích nhà bị giải tỏa của hộ ông H 

không được bồi thường, chỉ được hỗ trợ phần trăm (%) so với giá trị bồi thường 

về nhà, công trình bị giải tỏa. Vì vậy, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng 

huyện H tính toán, hỗ trợ 80% giá trị nhà bị giải tỏa của hộ ông H là đúng quy định.   
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Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 50/2017/HC-ST ngày 18/9/2017, Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Định đã quyết định:  

Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện ông Lê Văn H yêu cầu 

Tòa án hủy các Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Định; Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện H, tỉnh Bình Định về việc giải quyết khiếu 

nại của ông Lê Văn H và buộc Ủy ban nhân dân huyện H, tỉnh Bình Định và Hội 

đồng giải phóng mặt bằng huyện H, tỉnh Bình Định phải bồi thường diện tích đất 

bị thu hồi 74,1 m2 là đất ở, giá trị bồi thường nhà bị giải tỏa là 100%; xem xét hỗ 

trợ tái định cư cho hộ ông H. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về chi phí xem xét, thẩm định 

tại chỗ; về án phí, về quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 29/9/2017, ông H kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 99/2018/HC-PT ngày 26/6/2018, Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã quyết định:  

Chấp nhận đơn kháng cáo của ông Lê Văn H. Sửa toàn bộ quyết định của 

Bản án hành chính sơ thẩm số 50/2017/HC-ST ngày 18/9/2017 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Định về việc “Khiếu kiện các quyết định giải quyết khiếu nại trong 

lĩnh vực quản lý đất đai”. Xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện là ông Lê 

Văn H. 

2. Hủy các Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Định; Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện H, tỉnh Bình Định về việc giải quyết khiếu 

nại của ông Lê Văn H. 

3. Buộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện H, tỉnh Bình Định, Ủy ban nhân 

dân huyện H, tỉnh Bình Định và Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện 

H, tỉnh Bình Định phải xây dựng và phê duyệt phương án bồi thường cho hộ của 

ông Lê Văn H phần diện tích đất bị thu hồi 74,1 m2 của hộ gia đình ông Lê Văn H 

là đất ở và giá trị bồi thường diện tích nhà bị giải tỏa là 100%.  

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí, về chi phí xem 

xét thẩm định tại chỗ theo quy định của pháp luật. 

Ngày 23/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có đơn đề nghị xem xét 

Bản án phúc thẩm nêu trên theo thủ tục giám đốc thẩm.  

  Tại Quyết định số 06/2020/KN-HC ngày 18/6/2020, Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao đã kháng nghị Bản án hành chính phúc thẩm số 99/2018/HC-PT 

ngày 26/6/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng theo thủ tục giám đốc 

thẩm và đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc 

thẩm theo hướng hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 99/2018/HC-PT ngày 

26/6/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án 
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nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của 

pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

xác định Quyết định kháng nghị số 06/2020/KN-HC ngày 18/6/2020 của 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hủy bản án phúc thẩm là có căn cứ. Tuy 

nhiên, Bản án sơ thẩm số 50/2017/HC-PT ngày 18/9/2017 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Định cũng không đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Hội 

đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy Bản án 

hành chính phúc thẩm số 99/2018/HC-PT ngày 26/6/2018 của Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng và Bản án hành chính sơ thẩm số 50/2017/HC-ST 

ngày 18/9/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định; giao hồ sơ vụ án cho 

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm lại vụ án theo đúng quy định 

của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Tại thời điểm Ủy ban nhân dân huyện H ban hành Quyết định số 

6234/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư cho hộ ông H thì Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của 

Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư đang có hiệu lực nên việc UBND huyện H căn cứ 

Nghị định số 69/2009/NĐ-CP để phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư cho hộ ông H là đúng. Do Quyết định số 6234/QĐ-UBND được 

ban hành trước ngày 01/7/2014 nên theo quy định tại khoản 3 Điều 34 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 thì phương án đã được phê duyệt theo 

Quyết định số 6234/QĐ-UBND tiếp tục được thực hiện. Theo hướng dẫn tại 

khoản 1 Điều 14 Thông tư số 37/2014/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

nhà nước thu hồi đất thì “Đối với dự án đầu tư đã có quyết định thu hồi đất và 

quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền nhưng đến trước ngày 01/7/2014 chưa thực hiện việc chi trả 

tiền bồi thường thì việc xử lý bồi thường chậm thực hiện theo quy định của pháp 

luật về đất đai trước ngày 01/7/2014”. Như vậy, Quyết định số 6234/QĐ-UBND 

của UBND huyện H về việc phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư cho hộ ông H được ban hành ngày 27/6/2014 (trước ngày 01/7/2014) 

nên phải căn cứ quy định của Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành Luật Đất đai năm 2003 để xử lý việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 đã bị 

thay thế bởi Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 (có hiệu lực từ ngày 

01/7/2014) nên phải căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 để giải 

quyết việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ ông H là không đúng pháp 

luật.  

[2] Tòa án cấp phúc thẩm còn cho rằng Nghị định số 203/HĐBT ngày 

21/12/1982 của Hội đồng Bộ trưởng quy định về Điều lệ bảo vệ đường bộ đã 

bị thay thế bởi Nghị định số 172/1999/NĐ-CP ngày 07/12/1999 của Chính phủ 
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quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông đối với công 

trình giao thông đường bộ; Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 

của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ, Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy 

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nên không căn 

cứ Nghị định số 203/HĐBT ngày 21/12/1982 để giải quyết vụ án là không 

đúng. Bởi lẽ, theo quy định tại khoản 2 Điều 43 quy định về việc xác định mốc 

thời gian đối với công trình tồn tại trong phạm vi đất dành cho đường bộ Nghị 

định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý 

và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thì: “Từ ngày 21 tháng 12 năm 

1982 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2000: thời điểm áp dụng Nghị định số 

203/HĐBT ngày 21 tháng 12 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng về Điều lệ 

bảo vệ đường bộ”. Thời điểm ông H làm nhà là năm 1993. Thời điểm này 

Nghị định số 203/HĐBT ngày 21/12/1982 của Hội đồng Bộ trưởng đang có 

hiệu lực. Do vậy, UBND các cấp căn cứ vào Nghị định số 203/HĐBT trên để 

giải quyết là đúng pháp luật. 

[3] Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ Thông tư số 

60/2014/TT-BCA ngày 18/11/2014 của Bộ Công an quy định Biểu mẫu sử 

dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân 

của Công an nhân dân để giải quyết vụ án này là không đúng. 

[4] Quá trình giải quyết, UBND và Chủ tịch UBND huyện H ban hành 

nhiều quyết định có nội dung sửa đổi, bổ sung, quyết định sau thay thế quyết định 

trước; nội dung các Quyết định nêu trên bị thay đổi là do UBND và Chủ tịch 

UBND huyện H giải quyết không đúng pháp luật. Cụ thể:  

Theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 thì hộ ông H được 

bồi thường, hỗ trợ đối với 100,5 m2 đất trồng cây lâu năm trong cùng thửa đất có 

nhà ở. Theo Quyết định số 13538/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 thì hộ ông H 

được bồi thường, hỗ trợ về đất đối với diện tích là 74,1 m2 (trong đó, có 40 m2 đất 

ở và 34,1 m2 đất trồng cây lâu năm trong cùng thửa đất có nhà ở). Theo Quyết 

định số 1273/QĐ-UBND ngày 04/3/2015 thì hộ ông H được bồi thường, hỗ trợ 

đối với diện tích 74,1 m2 là đất trồng cây lâu năm trong cùng thửa đất có nhà ở. 

Theo Quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 thì hộ ông H bị thu hồi 

74,1 m2 đất trồng cây lâu năm. Như vậy, việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông H 

của UBND huyện H đối với 74,1 m2 đất trong các Quyết định trên không thống 

nhất. Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm 

chưa làm rõ tại sao có sự không thống nhất như trên.  

[5] Thửa đất số 153A, Tờ bản đồ số 08, xã Y, huyện H của hộ gia đình ông 

Lê Văn H đang sử dụng có nguồn gốc do nhận chuyển nhượng của bà Võ Thị Đ1. 

Theo Giấy sang nhượng thổ cư giữa bà Võ Thị Đ1 với ông Lê Văn H và bà 

Nguyễn Thị T2 lập ngày 15/6/1992 thì diện tích đất chuyển nhượng cho ông H là 

đất thổ cư; còn theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 

417/2001/CNQSDĐ ngày 28/10/2001 giữa bên chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất là ông Nguyễn L (con bà Đ1) và bà Nguyễn Thị K (vợ ông L) với bên nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất là ông Lê Văn H và bà Nguyễn Thị T2 thì diện 

116



 9  

tích chuyển nhượng là đất vườn thuộc một phần thửa đất số 153, Tờ bản đồ số 8, 

xã Y, huyện H. Tại Quyết định số 1075/QĐ-UB ngày 31/10/2001, UBND huyện 

H cho phép hộ ông Lê Văn H được chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn sang 

đất ở là 40 m2, còn lại 112 m2 là đất vườn tạm giao do quy hoạch mở rộng đường. 

Ngày 07/11/2001, UBND huyện H căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng số 

417/2001/HĐCN ngày 28/10/2001 nêu trên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đối với thửa đất trên cho hộ ông H. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc 

thẩm chưa xác minh làm rõ tại sao UBND huyện H căn cứ vào Hợp đồng chuyển 

nhượng số 417 để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông H mà 

không căn cứ vào Giấy sang nhượng thổ cư giữa bà Đ1 với gia đình ông H. 

[6] Trong hồ sơ vụ án có ba Hồ sơ kỹ thuật thửa đất bị ảnh hưởng do 

đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1A (Thửa đất số 104, Tờ bản đồ 

số 13, xã Y, huyện H) thể hiện tổng diện tích của thửa đất, diện tích đất trong 

phạm vi giải phóng mặt bằng dự án khác nhau, cụ thể: Theo Hồ sơ kỹ thuật 

thửa đất lập ngày 05/6/2014 thì tổng diện tích thửa đất là 148,3 m2; trong đó, 

có diện tích đất theo phạm vi giải phóng mặt bằng dự án ABD3 là 47,2 m2, 

diện tích đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án BOT là 53,3 m2; diện 

tích đất còn lại là 95 m2; còn theo Hồ sơ kỹ thuật thửa đất số 104, Tờ bản đồ số 

13, xã Y) lập ngày 25/8/2014 thì tổng diện tích đất thực tế sử dụng là 169,1 

m2; tổng diện tích đất bị thu hồi là 74,1 m2 (trong đó diện tích đất theo phạm vi 

giải phóng mặt bằng dự án ABD3 (A) là 20,8 m2, diện tích đất trong phạm vi 

giải phóng mặt bằng dự án BOT (B) là 53,3 m2. Theo Hồ sơ kỹ thuật lập cùng 

ngày 25/8/2014 thì diện tích đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án 

BOT (B) là 74,1 m2 (không có dự án ABD3). Như vậy, trong hồ sơ vụ án có 

ba Hồ sơ kỹ thuật thửa đất, trong đó có hai hồ sơ kỹ thuật lập cùng ngày nhưng 

có số liệu khác nhau như nêu trên nhưng Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp 

phúc thẩm chưa làm rõ sự mâu thuẫn của ba tài liệu này, tài liệu nào đúng, tài 

liệu nào không đúng.   

[7] Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án các cấp chưa xác minh làm rõ diện 

tích nhà xây dựng hoàn toàn trên đất hành lang giao thông hay có phần trên diện 

tích 40 m2 đất ở đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hơn nữa, Tòa 

án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm cũng chưa xác minh thời điểm cắm mốc 

hành lang an toàn giao thông để xác định hộ ông H có được bồi thường theo giá 

đất ở đối với diện tích đất bị thu hồi theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 11 

Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Bình Định (“Đối với thửa đất có vườn, ao được 

sử dụng ổn định từ 08/12/1980 đến ngày 01/7/2004 có diện tích xây dựng thực tế 

lớn hơn diện tích đất ở ghi trong các giấy tờ về quyền sử dụng, hoặc lớn hơn hạn 

mức công nhận là đất ở, phần diện tích đất lớn hơn được UBND xã phường xác 

nhận tại thời điểm xây dựng không vi phạm khoản 4, Điều 14 Nghị định số 

84/2007/NĐ-CP thì được bồi thường theo giá đất ở cho toàn bộ diện tích đất 

thực tế xây dựng bị thu hồi”) hay không là thiếu sót. 

Vì các lẽ trên; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 266, khoản 1 Điều 271, khoản 3 Điều 

272 và khoản 2 Điều 274 Luật Tố tụng hành chính năm 2015; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 06/2020/KN-HC 

ngày 18/6/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với Bản án hành 

chính phúc thẩm số 99/2018/HC-PT ngày 26/6/2018 của Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng; 

2. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 99/2018/HC-PT ngày 26/6/2018 

của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và Bản án hành chính sơ thẩm số 

50/2017/HC-ST ngày 18/9/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định. 

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm 

lại theo đúng quy định của pháp luật. 

 
Nơi nhận: 

- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- Viện trưởngVKSNDTC (để biết); 

- TAND cấp cao tại Đà Nẵng;  

- VKSND tỉnh Bình Định; 

- TAND tỉnh Bình Định  

(02 bản kèm HSVA); 

- Cục THADS tỉnh Bình Định; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Vụ GĐKTIII (3b), VP  

(TANDTC), Hồ sơ vụ án. 

  

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Du 

(đã ký) 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 16/2020/HC-GĐT 

Ngày 15/7/2020 
V/v Khiếu kiện quyết định hành 

chính trong lĩnh vực quản lý đất đai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 
12 thành viên tham gia xét xử, do ông Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao làm Chủ tọa phiên tòa. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Huyền, Thư ký Tòa án nhân dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Ông Lê Thành Dương, Kiểm 

sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 15/7/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên tòa giám 

đốc thẩm xét xử vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định hành chính trong 

lĩnh vực quản lý đất đai” giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Ông Phạm Khắc H, sinh năm 1953;

Địa chỉ: Số 60, đường T, Khóm 7, Phường 1, thành phố B, tỉnh Bạc 

Liêu. 

2. Người bị kiện: CT UBND tỉnh Bạc Liêu;

Địa chỉ: Số 05, đường N, Phường 1, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. 

Người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện: Bà Hồ Tuyết T, Thanh 

tra viên Thanh tra tỉnh Bạc Liêu (theo Văn bản ủy quyền ngày 24/02/2016 của 

CT UBND tỉnh Bạc Liêu). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- UBND tỉnh Bạc Liêu. 

Địa chỉ: Số 05, đường N, Phường 1, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. 

Người đại diện theo ủy quyền của UBND tỉnh Bạc Liêu: Bà Hồ Tuyết T, 

Thanh tra viên Thanh tra tỉnh Bạc Liêu (theo Văn bản ủy quyền ngày 

24/02/2016 của CT UBND tỉnh Bạc Liêu). 

- CT UBND thành phố B. 
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Địa chỉ: Số 12, đường P, Phường 1, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. 

Người đại diện theo ủy quyền của CT UBND thành phố B: Ông Trần Sỹ 

E, Phó Chánh Thanh tra thành phố B (theo Văn bản ủy quyền số 06/UBND-

GUQ ngày 07/3/2016 của CT UBND thành phố B). 

- Trường Đại học B. 

Địa chỉ: Số 178, đường V, Phường 8, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. 

Người đại diện theo ủy quyền của Trường Đại học B: Ông Hồ Văn T1, 

Trưởng phòng Phòng hành chính - Quản trị Trường Đại học B (theo Văn bản 

ủy quyền số 140/GUQ-ĐHBL ngày 04/4/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học B). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Ngày 09/3/1981, Ủy ban nhân dân tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Bạc Liêu) 

ban hành Quyết định số 08/QĐ-UB cấp cho Trường Quản lý hợp tác hóa Nông 

nghiệp trực thuộc Ban cải tạo Nông nghiệp tỉnh Minh Hải một phần đất khu Dân 

trí cũ, ở sát lộ giao thông với diện tích 46.200 m2, trong đó có 02 dãy nhà 30 căn 

01 dãy, căn sát lộ cập với Cảnh sát hình sự, 01 Hội trường, 01 nhà ăn, 01 nhà 

bếp và một số đất ruộng... để xây dựng vào việc chung. 

Ngày 01/6/1982, Ủy ban nhân dân tỉnh Minh Hải ban hành Quyết định số 

90/QĐ-UB giao khu vực Trường hợp tác hóa để xây dựng Trường sư phạm tỉnh 

Minh Hải (nay là trường Đại học B).  

Ngày 24/8/1982, Ủy ban nhân dân tỉnh Minh Hải ban hành Quyết định số 

139/QĐ-UB chuyển giao toàn bộ diện tích khu vực Trường Quản lý hợp tác hóa 

Nông nghiệp tỉnh (khu vực công binh) theo vị trí giới hạn, phạm vi, diện tích và 

kích thước đã ghi tại Quyết định số 08/QĐ-UB ngày 09/3/1981 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Minh Hải để xây dựng Trường Trung học sư phạm tỉnh Minh Hải. 

 Ngày 19/3/1985, Ủy ban xây dựng cơ bản tỉnh Minh Hải ban hành Công 

văn số 03/CV/QH gửi Ban Giám hiệu Trường Trung học sư phạm về việc giao 

cho Trường Trung học sư phạm có trách nhiệm quản lý toàn bộ khu vực đất 

Trung tâm DC cũ.  

 Ngày 30/3/1991, Trường Trung học sư phạm tỉnh Minh Hải ban hành 

Quyết định số 11/QĐ tạm giao cho ông Phạm Khắc H ô đất số 08, lô số 2, diện 

tích 650m2 thuộc phần đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Minh Hải tạm giao cho 

Trường (khu DC cũ) để làm nhà và sản xuất. Theo Quyết định này, ông H phải 

nộp lệ phí sử dụng đất theo quy định của Nhà nước (khoảng 193 đồng/m2). Trước 

mắt mỗi ô đất làm nhà phải đóng 10.000 đồng, mỗi ô đất sản xuất (dưới 1.000 m2) 

phải đóng 5.000 đồng để Trường hợp đồng với Sở Xây dựng về quy hoạch đất.  

 Ngày 21/5/1998, CT UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 

278/QĐ-UB hợp pháp hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

Trường Trung học sư phạm L với tổng diện tích đất là 20.842,50 m2. 
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Ngày 24/4/2013, CT UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 

817/QĐ-UBND về việc thu hồi 7.736,82m2 đất của Trường Trung học Sư phạm 

và giao cho Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ TH xây dựng Trường Mầm 

non TH1.  

 Ngày 10/7/2013, CT Ủy ban nhân dân thành phố B ban hành Quyết định số 

982/QĐ-UBND về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ ông H 

bị ảnh hưởng dự án đầu tư xây dựng Trường Mẫu giáo tư thục TH1 (kèm theo 

Trích lục phương án bồi thường) với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 

519.436.720 đồng (hỗ trợ công tôn tạo đất và bồi thường, hỗ trợ 80% tài sản trên 

đất); Về tái định cư: Hộ bị giải tỏa trắng nhà ở nhưng không đủ điều kiện bồi 

thường về đất ở, hộ có nhu cầu tái định cư được xem xét bán một nền tái định cư. 

 Không đồng ý với Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 10/7/2013 của CT 

UBND thành phố B, ông H có đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân thành phố B. 

 Ngày 04/12/2013, CT UBND thành phố B ban hành Quyết định số 234/QĐ-

UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông H với nội dung: Bác yêu cầu khiếu 

nại của ông H về việc phải ban hành quyết định thu hồi đất và phải bồi thường giá 

trị đất bị thu hồi. 

 Ông H tiếp tục khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu. 

 Ngày 23/3/2015, CT UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 413/QĐ-

UBND với nội dung bác khiếu nại của ông H về nội dung phải có quyết định thu 

hồi đất, bồi thường giá trị về đất; công nhận và giữ nguyên Quyết định số 

234/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 của CT UBND thành phố B. 

 Ngày 01/12/2015, ông H khởi kiện tại Tòa án yêu cầu hủy Quyết định số 

413/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của CT UBND tỉnh Bạc Liêu; Yêu cầu thực hiện 

việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất theo đúng các quy định của 

pháp luật. 

CT UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng diện tích đất bị thu hồi của hộ ông H có 

nguồn gốc do Trường Trung học sư phạm tỉnh Minh Hải giao cho ông H. Việc 

tạm giao đất của Trường là không đúng thẩm quyền. Do đó, UBND thành phố B 

không bồi thường giá trị đất, nhưng có hỗ trợ công tôn tạo đất với giá 110.000 

đồng/m2 và hỗ trợ 80% tài sản trên đất là đúng quy định tại khoản 3 Điều 19 

Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 29/12/2013 của UBND tỉnh Bạc Liêu.  

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là CT UBND thành phố B cho 

rằng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết khiếu nại của hộ ông H là 

đúng quy định của pháp luật. 

Trường đại học B có ý kiến: Trường Trung học sư phạm L sáp nhập về 

Trường cao đẳng sư phạm BL năm 2001, về cơ sở vật chất bao gồm 20.842,5m2 

đất cùng công trình trên đất. Tháng 11/2006, Trường đại học B được thành lập 

trên cơ sở sáp nhập Trường cao đẳng sư phạm BL và Trung tâm giáo dục 

thường xuyên tỉnh Bạc Liêu. Phần đất trong vụ kiện của ông H không liên quan 
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đến việc quản lý của Trường cao đẳng sư phạm trước đây, cũng như Trường đại 

học B hiện tại.  

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 14/2016/HC-ST ngày 26/8/2016, Tòa án 

nhân dân tỉnh Bạc Liêu quyết định:  

 Chấp nhận một phần yêu cầu của ông Phạm Khắc H khởi kiện yêu cầu hủy 

Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của CT UBND tỉnh Bạc Liêu; 

Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 của CT UBND thành phố B và 

Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 10/7/2013 của CT UBND thành phố B. 

 Hủy một phần các Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của CT 

UBND tỉnh Bạc Liêu; Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 của CT 

UBND thành phố B và Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 10/7/2013 của CT 

UBND thành phố B đối với phần bồi thường tài sản trên đất bị thu hồi. 

 Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo 

của đương sự. 

 Ngày 05/9/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu có đơn kháng 

cáo bản án sơ thẩm, không nhất trí bồi thường 100% tài sản trên đất cho ông H. 

 Ngày 06/9/2016, ông H có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. 

 Ngày 08/9/2016, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu có 

Kháng nghị số 03/KN-VKS-HC kháng nghị đối với bản án sơ thẩm nêu trên, đề 

nghị Tòa án cấp phúc thẩm xét xử theo hướng bác yêu cầu khởi kiện của ông H.  

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 225/2017/HC-PT ngày 06/9/2017, 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

Sửa toàn bộ Bản án hành chính sơ thẩm số 14/2016/HC-ST ngày 

26/8/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu. 

 Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Phạm Khắc H về việc yêu cầu hủy 

các Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của CT UBND tỉnh Bạc Liêu; 

Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 của CT UBND thành phố B và 

Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 10/7/2013 của CT UBND thành phố B. 

 Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

  Ngày 10/4/2018, ông H có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm 

đối với bản án phúc thẩm nêu trên. 

Ngày 20/4/2020, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành 

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 02/QĐ-VKS-HC kháng nghị đối với 

Bản án hành chính phúc thẩm số 225/2017/HC-PT ngày 06/9/2017 của Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; Đề nghị Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, hủy toàn bộ Bản án hành chính 

phúc thẩm nêu trên và Bản án hành chính sơ thẩm số 14/2016/HC-ST ngày 

26/8/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu; Giao hồ sơ về Tòa án nhân dân 

tỉnh Bạc Liêu giải quyết lại theo đúng quy định của pháp luật.   
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Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao giữ 

nguyên quan điểm kháng nghị. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Diện tích đất hộ ông Phạm Khắc H đang quản lý, sử dụng và bị thu hồi 

để giao cho Công ty TNHH xây dựng, thương mại và du lịch TH xây dựng 

Trường mầm non TH1 có nguồn gốc là đất Nhà nước đã giao cho Trường Trung 

học sư phạm tỉnh Minh Hải từ năm 1982. Đến năm 1991, Nhà trường đã giao 

cho nhiều cán bộ, nhân viên để xây dựng nhà ở và sản xuất; trong đó, có gia 

đình ông H. Năm 1998, Trường Trung học sư phạm L được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất với diện tích 20.842,50 m2, không bao gồm diện tích đất 

ông H đã được giao. Quá trình sử dụng đất, Trường Trung học sư phạm tỉnh 

Minh Hải, sau này là Trường Trung học sư phạm L và nay là Trường đại học B 

đều không có tranh chấp về quyền sử dụng đất với hộ ông H. Từ năm 1998 cho 

đến khi thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Trường mầm non TH1 (năm 

2013) thì Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu chưa thực hiện việc quản lý hay bố trí 

sử dụng đối với diện tích đất trước đây đã tạm giao cho Trường Trung học sư 

phạm quản lý mà hộ ông H là người trực tiếp sử dụng ổn định, không tranh chấp 

từ khi được giao đất (năm 1991). Theo Trích lục phương án bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư đối với hộ ông H (kèm theo Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 

10/7/2013 của CT UBND thành phố B) thì ông H đang sử dụng Thửa số 57-3, 

Tờ bản đồ số 1, diện tích 1.013,20 m2 tại Khóm 7, Phường 1, thành phố B, tỉnh 

Bạc Liêu.  

[2] Tại Quyết định số 11/QĐ ngày 30/3/1991, Trường Trung học sư phạm 

tỉnh Minh Hải tạm giao đất làm nhà và sản xuất cho ông H là không đúng thẩm 

quyền. Tại khoản 1 Điều 46 Nghị định số 84/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính 

phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi 

đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết về đất đai quy định như sau: “Đất được 

giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2004 nhưng người đang sử dụng 

đất đã nộp tiền để được sử dụng đất mà chưa được cấp giấy chứng nhận thì việc 

bồi thường, hỗ trợ về đất được thực hiện theo quy định sau: 1.Trường hợp sử 

dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì người đang sử dụng đất được bồi 

thường, hỗ trợ về đất đối với diện tích và loại đất được giao…”. Trong quá trình 

giải quyết vụ án, ông H không xuất trình được chứng cứ để chứng minh việc đã 

nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều II Quyết định số 11/QĐ của Trường 

trung học sư phạm tỉnh Minh Hải. Trong trường hợp ông H không nộp tiền sử 

dụng đất, thì ông H không đủ điều kiện để được bồi thường về đất theo quy định 

tại khoản 1 Điều 46 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 nêu trên.  

[3] Tại khoản 1 Điều 44 Nghị định số 84/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của 

Chính phủ quy định: “1. Trường hợp thu hồi đối với đất sử dụng trước ngày 15 

tháng 10 năm 1993 nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại 

giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Đất đai và được Ủy ban nhân dân 

cấp xã xác nhận đất đó không có tranh chấp thì việc bồi thường, hỗ trợ về đất 
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thực hiện theo quy định sau: a) Trường hợp đất đang sử dụng là đất có nhà ở và 

không thuộc một trong các trường hợp sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều 14 

Nghị định này (các trường hợp do lấn chiếm, vi phạm quy hoạch) thì người 

đang sử dụng đất được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng 

nhưng diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất ở theo quy 

định tại khoản 2 Điều 83 và khoản 5 Điều 84 của Luật Đất đai tại thời điểm có 

quyết định thu hồi đất. Đối với phần đất vượt quá hạn mức giao đất ở và phần 

diện tích đất vườn, ao trên cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận 

là đất ở (nếu có) thì được bồi thường, hỗ trợ về đất theo quy định đối với đất 

nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư”. 

Như vậy, trong trường hợp ông H không đủ điều kiện bồi thường về đất 

theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 84/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính 

phủ thì cũng phải xem xét giải quyết bồi thường hỗ trợ cho ông H theo điểm a, 

khoản 1 Điều 44 của Nghị định này. UBND thành phố B, CT UBND thành phố 

B và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu không xem xét bồi thường về đất 

cho ông H là không đúng pháp luật. Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao là có căn cứ. 

[4] Đất bị thu hồi của ông H thuộc trường hợp được bồi thường về đất 

như nêu trên, nên phải căn cứ vào khoản 1 Điều 20 Nghị định số 197/2004/NĐ-

CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi 

đất để bồi thường 100% giá trị tài sản trên đất cho ông H: “1. Nhà, công trình 

khác được phép xây dựng trên đất có đủ điều kiện bồi thường theo quy định tại 

Điều 8 của Nghị định này thì được bồi thường theo quy định tại Điều 19 của 

Nghị định này”. Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu của ông H về việc áp dụng quy 

định tại khoản 1 Điều 44 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP nêu trên để xem xét việc 

bồi thường, hỗ trợ về đất bị thu hồi là không đúng pháp luật. Việc Tòa án cấp sơ 

thẩm chấp nhận một phần yêu cầu của ông H, hủy một phần các Quyết định số 

413/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của CT UBND tỉnh Bạc Liêu; Quyết định số 

234/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 và Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 

10/7/2013 của CT UBND thành phố B để tính lại giá bồi thường tài sản có trên 

đất bị thu hồi là đúng. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm lại nhận định rằng: Điều 

19 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP nêu trên bị hủy bỏ bởi Điều 41 Nghị định số 

69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch 

sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nên điểm b 

khoản 2 Điều 20 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 không còn giá 

trị áp dụng là không đúng. Trường hợp này vẫn phải áp dụng quy định tại Điều 

20 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP và quy định tại Điều 24 Nghị định số 

69/2009/NĐ-CP nêu trên để bồi thường 100% giá trị tài sản trên đất cho ông H. 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định ông H không đủ điều kiện để được bồi thường 

về đất, chỉ được hỗ trợ công tôn tạo đất (110.000 đồng/m2) và 80% giá trị tài sản 

trên đất như UBND thành phố B đã quyết định phù hợp với quy định tại điểm b, 

khoản 2 Điều 20 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP, nên đã bác toàn bộ yêu cầu 

khởi kiện của ông H là không đúng pháp luật.  
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Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào khoản 2 Điều 266, khoản 3 Điều 272 và Điều 274 Luật Tố 

tụng hành chính năm 2015;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 02/QĐ-VKS-HC 

ngày 20/4/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với Bản án 

hành chính phúc thẩm số 225/2017/HC-PT ngày 06/9/2017 của Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Hủy toàn bộ Bản án hành chính phúc thẩm số số 225/2017/HC-PT ngày 

06/9/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bản án 

hành chính sơ thẩm số 14/2016/HC-ST ngày 26/8/2016 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Bạc Liêu; Giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu giải quyết lại theo 

đúng quy định của pháp luật. 
 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC; 

- Viện trưởng VKSNDTC (để biết); 

- TAND cấp cao tại Tp Hồ Chí Minh; 

- TAND tỉnh Bạc Liêu (kèm hồ sơ vụ án); 

- Cục THADS tỉnh Bạc Liêu; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: VT, Vụ GĐKT 3 (2), HSVA, Ths. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Văn Du 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 15/2020/HC-GĐT 

Ngày 15/7/2020 
V/v Khiếu kiện quyết định hành 

chính trong lĩnh vực quản lý đất đai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 13 

thành viên tham gia xét xử, do ông Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao làm Chủ tọa phiên tòa. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Huyền, Thư ký Tòa án nhân dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Ông Lê Thành Dương, Kiểm sát 

viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 15/7/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa giám đốc 

thẩm xét xử vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh 

vực quản lý đất đai” giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị Kim C, sinh năm 1966;

Cư trú tại: Khu phố 3, phường A, thành phố T, tỉnh T. 

2. Người bị kiện: Ủy ban nhân dân thành phố T, tỉnh T;

Địa chỉ: Số 479 Đ, phường ĐT, thành phố T, tỉnh T. 

Người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện: Ông Trần Hoàng K, Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố T, tỉnh T. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện: Ông Phạm 

Thanh T, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố T, tỉnh T.  

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Văn phòng Công chứng P;  

Địa chỉ: Số 53B, đường NT, khu phố N, phường H, thành phố T, tỉnh T. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn D, Trưởng Văn phòng công 

chứng P. 
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- Ông Nguyễn Văn N, sinh năm 1949; 

Cư trú tại: Thôn ĐT 2, xã H, huyện B, tỉnh T. 

- Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1950; 

- Bà Nguyễn Thị T1, sinh năm 1956; 

- Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1959; 

Cùng cư trú tại: Khu phố B, phường T, thành phố T, tỉnh T. 

- Ông Nguyễn Quang C1, sinh năm 1963; 

Cư trú tại: khu dân cư ĐX, khu phố M, phường A, thành phố T, tỉnh T. 

- Bà Nguyễn Thị Kim M, sinh năm 1961; 

Cư trú tại: 13-15 TP, khu phố B, phường Đ, thành phố T, tỉnh T. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo Đơn khởi kiện đề ngày 01/6/2018 và quá trình giải quyết vụ án, 

người khởi kiện là bà Nguyễn Thị Kim C trình bày: Bà C là con của cụ Nguyễn 

Văn K và cụ Nguyễn Thị H1 (bà H1 đã chết năm 1984); cụ K, cụ H1 có 07 người 

con gồm: Nguyễn Văn N, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị T1, Nguyễn Thị Kim M, 

Nguyễn Thị H, Nguyễn Quang C1, Nguyễn Thị Kim C. 

Năm 1979, Ủy ban nhân dân tỉnh H (nay là tỉnh T) trưng thu toàn bộ diện 

tích 7,428 ha đất tại thôn A, xã TP, huyện T (nay là phường A, thành phố T, tỉnh T) 

của gia đình cụ K, giao cho Ty xây dựng H để xây dựng Xí nghiệp gạch ngói H 

nhưng không bồi thường cho gia đình cụ K.  

Sau khi bị trưng thu đất, gia đình cụ K đã liên tục khiếu nại đến các cơ quan 

chức năng có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết. Trong quá trình khiếu nại, ngày 

06/5/2010, cụ K ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Kim C thay mặt cụ đại diện gia đình 

thực hiện việc đòi đền bù đất bị Nhà nước thu hồi, thời hạn ủy quyền cho đến khi 

khiếu nại được chấp nhận. Năm 2014, cụ K chết.  

Ngày 25/10/2014, tại Văn phòng Công chứng Đ, số 42 TH, thành phố T, 

tỉnh T, những người thừa kế của cụ K (các con cụ K) gồm các ông, bà: Nguyễn 

Văn N, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị T1, Nguyễn Thị Kim M, Nguyễn Thị H, 

Nguyễn Quang C1 (bên A) cùng bà Nguyễn Thị Kim C đã lập Giấy ủy quyền cho 

bà C được làm việc với Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tỉnh T, 

Ủy ban nhân dân tỉnh T và các cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan để tiếp 

tục giải quyết việc khiếu nại về việc thu hồi đất của cụ K; trong phạm vi được ủy 
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quyền, bà C được quyền cung cấp chứng cứ; sửa đổi bổ sung đơn khiếu nại và lập 

thủ tục thụ lý đơn; tham gia giải quyết toàn bộ quá trình vụ việc; nộp và nhận kết 

quả tất cả các loại công văn, quyết định; được toàn quyền quyết định mọi vấn đề 

liên quan đến quyền và nghĩa vụ của bên A trong phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy 

quyền cho đến khi kết thúc toàn bộ vụ việc hoặc hợp đồng ủy quyền hết hiệu lực...   

Cùng ngày 25/10/2014, những người thừa kế của cụ K gồm các ông, bà: 

Nguyễn Văn N, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị T1, Nguyễn Thị Kim M, Nguyễn Thị H, 

Nguyễn Quang C1 và Nguyễn Thị Kim C lập Văn bản thỏa thuận, có nội dung: Các 

ông, bà đồng ý giao cho bà C được toàn quyền sử dụng quyền lợi và nghĩa vụ (nếu 

nhận được hỗ trợ) từ Ủy ban nhân dân tỉnh T sau khi vụ khiếu nại chấm dứt. Văn bản 

thỏa thuận này được Công chứng viên Vũ Ngọc T2 thuộc Văn phòng Công chứng 

P, có địa chỉ tại khu phố N, phường H, thành phố T, tỉnh T chứng thực.  

Ngày 05/8/2015, Thanh tra Chính phủ có Báo cáo kết luận số 2237/BC-

TTCP gửi Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra việc giải quyết khiếu nại của gia 

đình cụ K, có nội dung: Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân 

tỉnh T giải quyết khiếu nại của các con cụ K theo hướng: Trên cơ sở quỹ đất của 

địa phương, hỗ trợ giao đất cho các con của cụ K.... 

Ngày 18/9/2015, Văn Phòng Chính phủ có Công văn số 7447/VPCP-V.I 

gửi Thanh tra Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh T thông báo: Thay mặt Thủ 

tướng Chính phủ, Phó Thủ tưởng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với kiến 

nghị trên của Thanh tra Chính phủ. 

Ngày 07/6/2017, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 5914/VPCP-V.I 

thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, trong đó có nội 

dung: Việc Ủy ban nhân dân tỉnh H cấp phép cho Nhà máy gạch ngói TT (nay là 

Xí nghiệp gạch ngói T) sử dụng 7,428 ha đất của gia đình cụ Nguyễn Văn K... 

nhưng sau đó không giao đất sản xuất khác hoặc đền bù thiệt hại cho gia đình cụ 

Nguyễn Văn K là không đúng quy định của pháp luật... Hiện nay gia đình cụ K 

(do con gái là bà Nguyễn Thị Kim C đại diện) đề nghị giao cho 05 người con của 

cụ Nguyễn Văn K mỗi người một lô đất tại Khu tái định cư ĐX thuộc thành phố 

T, không thu tiền sử dụng đất, chỉ nộp tiền cơ sở hạ tầng và hỗ trợ di dời mồ mả 

theo quy định thay cho việc giải quyết bồi thường 7,428 ha đất... Giao cho Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh T giải quyết theo hướng chấp thuận đề nghị nêu trên... 

Ngày 09/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh T ban hành Quyết định số 

3184/QĐ-UBND: Thu hồi 05 lô đất ở đô thị với tổng diện tích là 495 m2... thuộc 

dãy LI tại Khu tái định cư ĐX, phường Th, thành phố T do Trung tâm Phát triển 
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quỹ đất tỉnh quản lý và giao toàn bộ diện tích đất đã thu hồi nêu trên cho UBND 

thành phố T để quyết định giao đất cho hộ gia đình cụ K... Ủy ban nhân dân thành 

phố T có trách nhiệm chỉ đạo lập thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho hộ gia đình cụ K theo đúng quy định; Hộ gia đình cụ K cử người đại 

diện theo đúng qui định của pháp luật và liên hệ Ủy ban nhân dân thành phố Thiết 

để thực hiện thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Ngày 22/12/2017, Ủy ban nhân dân thành phố T ban hành các Quyết định 

số 8805/QĐ-UBND, 8806/QĐ-UBND, 8807/QĐ-UBND, 8808/QĐ-UBND và số 

8809/QĐ-UBND về việc giao đất ở cho bà Nguyễn Thị Kim C (nhận thừa kế từ 

hộ gia đình cụ K). 

Ngày 22/5/2018, Ủy ban nhân dân thành phố T ban hành Quyết định số 

3783/QĐ-UBND hủy bỏ các Quyết định số 8805/QĐ-UBND, 8806/QĐ- UBND, 

8807/QĐ-UBND, 8808/QĐ-UBND và số 8809/QĐ-UBND về việc giao đất ở cho 

bà C, với lý do: Hồ sơ pháp lý để ban hành 05 quyết định nêu trên chưa đảm bảo 

theo quy định của pháp luật. 

Ngày 01/6/2018, bà Nguyễn Thị Kim C có đơn khởi kiện yêu cầu hủy 

Quyết định số 3783/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố 

T; đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố T phải ban hành lại 05 quyết định về việc 

giao đất cho bà và phải bồi thường thiệt hại cho bà do quyết định hành chính 

gây nên. 

* Người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện - Ủy ban nhân dân thành 

phố T trình bày: Sau khi có Quyết định số 3184/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của 

UBND tỉnh T trong đó có nêu hộ gia đình cụ K cử người đại diện theo đúng qui 

định của pháp luật và liên hệ Ủy ban nhân dân thành phố T để thực hiện thủ tục 

giao đất, căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, trên cơ sở hồ sơ do gia đình bà C nộp, Ủy ban nhân dân 

thành phố T đã ban hành 05 Quyết định giao đất số 8805/QĐ-UBND, 8806/QĐ-

UBND, 8807/QĐ-UBND, 8808/QĐ-UBND và số 8809/QĐ-UBND; tuy nhiên, 

trong thời gian chuẩn bị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có đơn khiếu 

nại của các bà M, T1, H và L, họ là những người đã ủy quyền cho bà C đi khiếu 

nại; qua đó Ủy ban nhân dân thành phố T đã rà soát và đối chiếu lại các quy định 

của pháp luật, Ủy ban nhân dân thấy hồ sơ chưa đảm bảo về việc cử người đại 

diện, Ủy ban nhân dân thành phố T không kiểm tra kỹ và căn cứ vào giấy ủy 

quyền cũ để ban hành 05 Quyết định giao đất là trái pháp luật; do đó, Ủy ban 

nhân dân thành phố T đã ban hành Quyết định thu hồi và hủy bỏ 05 Quyết định 

giao đất cho bà C. Ủy ban nhân dân thành phố T không căn cứ vào Công văn số 
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910/CSĐT (PC44) ngày 04/5/2018 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh T 

để ban hành Quyết định số 3783QĐ-UBND. Ủy ban nhân dân thành phố T không 

đồng ý theo yêu cầu khởi kiện của bà C, đề nghị Tòa án bác yêu cầu khởi kiện 

của bà C. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (bà Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị 

H, Nguyễn Thị T1, Nguyễn Thị Kim M): Đề nghị Tòa án giữ nguyên Quyết định 

số 3783/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố T, với lý do: 

Quyết định số 3184/QĐ-UBND ngày 19/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh T có 

nội dung thu hồi và giao 05 lô đất cho Ủy ban nhân dân thành phố để làm thủ tục 

giao đất cho các bà có nội dung không rõ ràng nên bà C đã lợi dụng quyết định 

này để đưa Văn bản thỏa thuận (nội dung chưa ghi rõ thông tin về tài sản) ra Văn 

phòng Công chứng lập văn bản giả mạo để chiếm đoạt đất của các bà. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (ông Nguyễn Quang C1, ông 

Nguyễn Văn N): Thống nhất với ý kiến của bà C; việc bà C đi khiếu nại là thực 

hiện theo di nguyện của cha, quá trình còn sống cha các ông đã phân chia thừa kế 

cho các anh em, phần đất này trước khi mất cha các ông nói là khiếu nại để xây 

nhà thờ và làm hương hỏa cho gia tộc; do đó sau khi bà C thay mặt anh em đi 

khiếu nại và được hỗ trợ thì nên giao cho bà C đứng tên; đề nghị Tòa án hủy 

Quyết 3783QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố T. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 29/2018/HC-ST ngày 23/10/2018, Tòa 

án nhân dân tỉnh T quyết định: 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Kim C về việc: 

- Yêu cầu hủy Quyết định số 3783/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của Ủy ban 

nhân dân thành phố T về việc hủy bỏ 05 Quyết định giao đất số 8805, 8806, 8807, 

8808, 8809 ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố T đối với bà 

Nguyễn Thị Kim C. 

- Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố T phải bồi thường thiệt hại do quyết 

định hành chính trái pháp luật của Ủy ban gây ra.... 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo 

của các đương sự. 

Ngày 06/11/2018, bà C có đơn kháng cáo toàn bộ Bản án sơ thẩm. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 436/2019/HC-PT ngày 10/7/2019, 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 
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Chấp nhận kháng cáo của người khởi kiện bà Nguyễn Thị Kim C; Sửa toàn 

bộ Bản án hành chính sơ thẩm số 29/2018/HC-ST ngày 23/10/2018 của Tòa án 

nhân dân tỉnh T. 

Hủy Quyết định số 3783/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của Ủy ban nhân dân 

thành phố T về việc hủy bỏ 05 Quyết định giao đất số 8805, 8806, 8807, 8808, 

8809 ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố T đối với bà Nguyễn Thị 

Kim C. 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

Ngày 22/7/2019, bà Nguyễn Thị Kim M có đơn đề nghị xem xét theo thủ 

tục giám đốc thẩm đối với Bản án hành chính phúc thẩm nêu trên. 

Ngày 20/02/2020, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành 

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 01/QĐKNGĐT-VKS-HC kháng nghị 

đối với Bản án hành chính phúc thẩm số 436/2019/HC-PT ngày 10/7/2019 của 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; Đề nghị Hội đồng Thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, hủy toàn bộ Bản án hành 

chính phúc thẩm nêu trên và giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 

29/2018/HC-ST ngày 23/10/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh T. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao xin rút 

một phần của quyết định kháng nghị về phần cơ sở để ban hành các quyết định 

giao đất cho cá nhân bà C là Văn bản thỏa thuận ngày 25/10/2014 do Văn phòng 

công chứng P lập trái pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Theo ủy quyền của cha là cụ Nguyễn Văn K (mất năm 2014) và các 

thành viên là anh chị em trong gia đình, từ năm 2010, bà C đã thực hiện việc 

khiếu nại yêu cầu bồi thường 7,428 ha đất của gia đình bà bị Nhà nước trưng thu 

vào năm 1979. Tại Công văn số 5914/VPCP-V.I ngày 07/6/2017, Văn phòng 

Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình  có nội 

dung giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh T giải quyết theo hướng chấp thuận đề 

nghị của gia đình cụ K (do con gái là bà C đại diện) đề nghị giao cho 05 người 

con của cụ K mỗi người 01 lô đất ở tại khu tái định cư, không thu tiền sử dụng 

đất, chỉ nộp tiền cơ sở hạ tầng và hỗ trợ di dời mồ mả, thay cho việc giải quyết 

bồi thường 7,428 ha đất. 

[2] Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, ngày 09/11/2017, Ủy ban 

nhân dân tỉnh T đã ban hành Quyết định số 3184/QĐ-UBND thu hồi 05 lô đất ở 
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đô thị với tổng diện tích 495m2 thuộc khu tái định cư ĐX, giao cho Ủy ban nhân 

dân thành phố T để quyết định giao đất cho hộ gia đình cụ K theo chủ trương của 

Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân thành phố T có trách nhiệm chỉ đạo lập 

thủ tục giao đất cho hộ gia đình cụ K theo đúng quy định của pháp luật; hộ gia 

đình cụ K cử người đại diện theo đúng quy định của pháp luật và liên hệ với Ủy 

ban nhân dân thành phố T để thực hiện thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. 

[3] Lẽ ra trước khi liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố 

T để làm thủ tục giao đất; bà C phải làm việc lại với các anh, chị trong gia đình về 

việc cử người đại diện đi nhận đất. Tuy nhiên, bà C đã tự liên hệ với Phòng Tài 

nguyên và Môi trường mà không cho các anh, chị biết, đồng thời cung cấp Giấy 

ủy quyền đề ngày 25/10/2014 do Văn phòng công chứng Đ chứng thực và Văn 

bản thỏa thuận cùng đề ngày 25/10/2014 nhưng do Văn phòng công chứng P 

chứng thực vào cuối năm 2017. Nội dung Văn bản thỏa thuận là 6 người anh, chị 

của bà C đồng ý giao cho bà C toàn quyền sử dụng quyền và nghĩa vụ (nếu được 

hỗ trợ) từ Ủy ban nhân dân tỉnh T sau khi vụ khiếu nại chấm dứt. 

[4] Tại phiên tòa sơ thẩm, bà C thừa nhận: Thời điểm các anh, chị ủy quyền 

cho bà là ngày 25/10/2014, sau đó các anh trai vẫn giữ nguyên ủy quyền, còn các 

chị gái tự ý rút ủy quyền mà không thông báo. Sau khi có Quyết định số 

3184/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh T, không có văn bản 

nào thể hiện việc các anh, chị ủy quyền cho bà đi nhận hỗ trợ. Năm 2017, sau khi 

nhận Quyết định số 3184/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh T, bà C đã đến 

Văn phòng công chứng P chứng thực Văn bản thỏa thuận mà không thông báo 

cho các anh, chị của Bà biết. Như vậy, việc chứng thực Văn bản thỏa thuận đề 

ngày 24/10/2015 là sau khi có Quyết định số 3184/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nên việc sử dụng Văn bản thỏa thuận này 

để nhận đất bồi thường khi chưa được sự đồng ý của các anh, chị của bà C là 

không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của họ. 

[5] Trên cơ sở Văn bản thỏa thuận nêu trên, ngày 22/12/2017, Ủy ban nhân 

dân thành phố T ban hành 05 Quyết định giao đất số 8805/QĐ-UBND, 8806/QĐ-

UBND, 8807/QĐ-UBND, 8808/QĐ-UBND và số 8809/QĐ-UBND đều có nội 

dung giao đất cho bà Nguyễn Thị Kim C theo Quyết định số 3184/QĐ-UBND 

ngày 09/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh T (nhận thừa kế từ hộ cụ Nguyễn Văn 

K) là không đúng. Do đó, ngày 22/5/2018, Ủy ban nhân dân thành phố T đã ban 

hành Quyết định số 3783/QĐ-UBND hủy bỏ các Quyết định số 8805/QĐ-UBND, 

8806/QĐ-UBND, 8807/QĐ-UBND, 8808/QĐ-UBND và số 8809/QĐ-UBND về 
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việc giao đất cho bà C với lý do hồ sơ pháp lý để ban hành 05 quyết định nêu trên 

chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật, là có cơ sở. Bà C khởi kiện yêu cầu hủy 

Quyết định số 3783/QĐ-UBND nêu trên; đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố T 

phải ban hành lại 05 quyết định giao đất cho bà và bồi thường thiệt hại cho bà do 

quyết định hành chính gây nên. Tòa án cấp sơ thẩm đã không chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của bà C là có căn cứ. 

[6] Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Vì cho rằng 05 quyết định giao đất của 

Ủy ban nhân dân thành phố T đã xâm phạm đến quyền lợi của mình nên ngày 

06/01/2018, 04 trong số 6 người anh, chị của bà C là bà Nguyễn Thị Kim M, 

Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị T1 đã làm đơn tố cáo bà C về hành vi 

giả mạo Văn bản thỏa thuận ngày 25/10/2014 nêu trên để chiếm đoạt tài sản của 

mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh T có Công văn số 910/CSĐT(PC44) 

ngày 04/5/2018 gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố T đề nghị thu hồi các 

Quyết định giao đất cho bà C vì cho rằng Văn bản thỏa thuận lập ngày 25/10/2014 

là vi phạm Luật Công chứng năm 2006. Căn cứ Công văn số 910/CSĐT(PC4) của 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh T nên ngày 22/5/2018, Ủy ban nhân dân 

thành phố T ban hành Quyết định số 3783/QĐ-UBND về việc hủy bỏ 05 quyết 

định giao đất của Ủy ban nhân dân thành phố T đối với bà C là không đúng vì 

Quyết định số 3783/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố T 

không căn cứ vào Công văn số 910/CSĐT(PC4) nêu trên. 

[7] Mặt khác, Văn bản thỏa thuận ngày 25/10/2014 do Văn phòng Công 

chứng P công chứng có nội dung: 06 anh chị em của bà C đồng ý cho bà C toàn 

quyền sử dụng quyền và nghĩa vụ (nếu nhận được hỗ trợ) từ Ủy ban nhân dân tỉnh 

T sau khi vụ khiếu nại chấm dứt. Văn bản này không có nội dung về chuyển giao 

tài sản, mà chỉ có nội dung thỏa thuận cho bà C được toàn quyền sử dụng quyền và 

nghĩa vụ (nếu nhận được hỗ trợ); không thể hiện nội dung bà C được thừa hưởng 

05 lô đất trong khi chưa biết tài sản được nhận là tài sản gì; các anh, chị của bà C 

cũng không có văn bản đồng ý để lại phần được thừa kế của họ cho bà C. Ủy ban 

nhân dân thành phố T ban hành 05 Quyết định giao đất cho bà C có nội dung nhận 

thừa kế từ hộ cụ Nguyễn Văn K là không đúng; trái với chỉ đạo của Phó Thủ tướng 

Chính phủ cũng như Quyết định số 3184/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh T về giao đất cho hộ gia đình cụ K.  

[8] Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng: Thời điểm Ủy ban nhân dân thành phố 

T ban hành 05 Quyết định giao đất cho bà C thì Văn bản thỏa thuận lập ngày 

25/10/2014 giữa các anh chị em bà C đang có hiệu lực pháp luật, chưa bị Tòa án 

tuyên bố là vô hiệu; Ủy ban nhân dân thành phố T ban hành 5 Quyết định giao đất 
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cho bà C là có căn cứ; việc khiếu nại của gia đình cụ K kéo dài hơn 30 năm, khi 

còn sống cụ K đã ủy quyền cho bà C, sau này các anh chị em cũng ủy quyền và 

đồng ý giao cho bà C toàn quyền sử dụng quyền và nghĩa vụ… nên bà C có đầy 

đủ quyền và nghĩa vụ hợp pháp để được giao đất theo ý nguyện của gia đình cụ 

K. Từ đó, Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bà C, sửa Bản án sơ 

thẩm, hủy Quyết định số 3783/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của Ủy ban nhân dân 

thành phố T về việc hủy bỏ 05 Quyết định giao đất số 8805/QĐ-UBND, 

8806/QĐ-UBND, 8807/QĐ-UBND, 8808/QĐ-UBND, 8809/QĐ-UBND ngày 

22/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố T đối với bà Nguyễn Thị Kim C, là 

không đúng vì nội dung ủy quyền của cụ K cũng như các anh, chị của bà C là ủy 

quyền đi khiếu nại, không phải ủy quyền cho bà C được hưởng toàn bộ di sản 

thừa kế của cụ K. 

Do vậy, Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 01/QĐKNGĐT-VKS-HC ngày 

20/02/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao là có căn cứ pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 266, khoản 2 Điều 272 và Điều 273 Luật Tố tụng 

hành chính năm 2015;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 01/QĐKNGĐT-

VKS-HC ngày 20/02/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối 

với Bản án hành chính phúc thẩm số 436/2019/HC-PT ngày 10/7/2019 của Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Hủy toàn bộ Bản án hành chính phúc thẩm số 436/2019/HC-PT ngày 

10/7/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; giữ nguyên 

Bản án hành chính sơ thẩm số 29/2018/HC-ST ngày 23/10/2018 của Tòa án nhân 

dân tỉnh T.   

 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC; 

- Viện trưởng VKSNDTC (để biết); 

- TAND cấp cao tại Tp Hồ Chí Minh; 

- TAND tỉnh T; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh T; 

- Cục THADS tỉnh T; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Vụ GĐKT 3 (3), VP (TANDTC),  

hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Nguyễn Văn Du 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 04/2020/HC-GĐT 

Ngày 17 - 02 - 2020 

V/v khiếu kiện quyết định hành 

chính về nuôi con nuôi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 17 

thành viên tham gia xét xử, do ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân 

tối cao làm Chủ tọa phiên tòa. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Đông, Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Việt Hùng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 17-02-2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên tòa giám 

đốc thẩm xét xử vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định hành chính về nuôi 

con nuôi” giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị Huệ T, sinh năm 1969;

Cư trú tại: Nhà số A đường N, Phường 3, thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu. 

2. Người bị kiện: UBND xã T, huyện L, tỉnh Đồng Tháp.

Địa chỉ: Quốc lộ A, ấp H, xã T, huyện L, tỉnh Đồng Tháp. 

Người đại diện theo ủy quyền của Người bị kiện: Ông Lê Văn Đ – Phó Chủ 

tịch UBND xã T, huyện L, tỉnh Đồng Tháp (được ủy quyền theo Văn bản ủy 

quyền số 05/UBND ngày 12-6-2016 của UBND xã T). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Lê Thị Bé Â, sinh năm 1968;

Cư trú tại: Nhà số X1 đường T, Phường 1, thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Ngày 06-5-1999, UBND xã T, huyện L, tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết 

định công nhận nuôi con nuôi số 01, Quyển số I công nhận cụ Nguyễn Thị H, sinh 

ngày 01-9-1928, nơi thường trú: Số X đường T, Phường 1, thành phố V, tỉnh Bà 

Rịa, Giấy chứng minh nhân dân số 270023xxx do Công an tỉnh Đồng Nai cấp 

ngày 03/4/1978 là mẹ nuôi của bà Lê Thị Bé Â, sinh ngày 05-5-1968, quê quán 

ấp T, xã T, huyện L, hiện đang tạm trú tại nhà số X đường T, thành phố V, tỉnh 

Bà Rịa. 

Cụ Nguyễn Thị H chết ngày 24-8-2015. Bà Nguyễn Thị Huệ T là cháu của 

cụ H cho rằng bà được cụ H nhận về làm con nuôi từ lúc mới sinh và sinh sống 

cùng cụ H đến lúc lấy chồng (năm 1992), còn bà Â là người làm công, nội trợ 

cho gia đình bà tại nhà số X đường T, thành phố V; Bà không biết lý do tại sao 

bà Â lại lập được thủ tục công nhận là con nuôi của cụ H, trong khi bà Â đã 31 

tuổi. Theo bà T thì Quyết định công nhận nuôi con nuôi số 01 ngày 06-5-1999 

do UBND xã T ban hành là trái quy định tại Điều 35 Luật Hôn nhân và Gia đình 

năm 1986 vì tại thời điểm nhận nuôi bà Â đã 31 tuổi, không phải là trẻ em. Thời 

điểm này cụ H sống cùng với hai em ruột là cụ Nguyễn Thị T1 và cụ Nguyễn 

Văn C (cha của bà), cụ H không phải là người già cô đơn. Mặt khác, theo tờ khai 

gia đình do cụ H lập ngày 27-6-1975 thể hiện bà là con của cụ H; Hồ sơ nhận nuôi 

con nuôi của cụ H đối với bà Â không có đơn và không có xác nhận của xã, 

phường về hoàn cảnh người già cô đơn. Bà T biết được Quyết định công nhận 

nuôi con nuôi số 01 ngày 06-5-1999 nêu trên khoảng gần hai tháng sau khi cụ H 

chết (tháng 10-2015) và theo Văn bản số 82 ngày 28-12-2015 của UBND xã T. 

Ngày 14-12-2015, ngày 22-01-2016 bà T có đơn khởi kiện và đơn khởi kiện bổ 

sung yêu cầu Tòa án hủy Quyết định công nhận nuôi con nuôi nêu trên của 

UBND xã T. 

Người đại diện theo ủy quyền của Người bị kiện là ông Lê Văn Đ trình 

bày: 

Ngày 06-5-1999, UBND xã T ban hành Quyết định số 01 công nhận cụ H 

là mẹ nuôi của bà Â, UBND xã căn cứ theo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân ngày 05-7-1994, căn cứ Điều 36 Nghị định số 83/1998/NĐ-CP 

ngày 10-10-1998 của Chính phủ; UBND xã đã xét đơn yêu cầu của cụ H và giấy 

thỏa thuận của cha mẹ ruột bà Â về việc cho bà Â làm con nuôi cụ H. UBND xã 

T đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định về việc nhận nuôi con nuôi nên 

ban hành Quyết định công nhận nuôi con nuôi số 01 ngày 06-5-1999. Do UBND 

xã không có kho lưu trữ hồ sơ nên tất cả các hồ sơ lưu trữ của các ngành sau khi 

kết thúc năm để vào bao lưu trữ vào năm 1999; Trụ sở UBND xã nằm ven sông 

C, do sử dụng nền chợ cũ làm cơ quan nên ẩm thấp, hàng năm bị lũ đến nên hồ 

sơ lưu trữ bị ẩm ướt và thất lạc. Năm 2000 UBND xã di dời về địa điểm mới, do 
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vận chuyển nhiều lần nên hồ sơ bị thất lạc hoặc bị mối ăn hết không thể tìm 

được, hiện hồ sơ chỉ còn lại bộ gốc Sổ đăng ký nhận nuôi con nuôi (có chữ ký 

của bên giao con nuôi là cụ Lê Văn K, Đỗ Thị V và bên nhận nhận nuôi con nuôi 

là cụ H) và Quyết định số 01 QĐ/UB ngày 06-5-1999 về việc công nhận nuôi 

con nuôi. UBND xã đề nghị Tòa án không chấp nhận đơn khởi kiện của bà Trinh. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị Bé Â trình bày:  

Bà quen biết cụ H từ năm 1988, sinh sống cùng cụ H từ năm 1989 đến khi 

cụ H chết. Năm 1999, cụ H chỉ sống một mình, độc thân, già yếu nên cụ H đã yêu 

cầu bà về UBND xã T làm thủ tục nhận bà làm con nuôi. Cụ H và bà đã làm đầy 

đủ các thủ tục nhận nuôi con nuôi, sau đó được UBND xã T ra Quyết định số 01 

ngày 06-5-1999 công nhận bà là con nuôi của cụ H. Bà T cho rằng mình là cháu 

và được cụ H nhận làm con nuôi từ nhỏ là không đúng, thực tế bà T có sống cùng 

với cụ H nhưng đến năm 1992 thì bà T đi lấy chồng và chuyển đi sinh sống ở nơi 

khác; Tờ Sơ yếu lý lịch cụ H khai năm 1999 chỉ khai mình bà là con nuôi; Khi cụ 

H chết thì bà là người đăng ký khai tử, tại Giấy chứng tử cũng thể hiện bà là con 

nuôi. Bà đề nghị Tòa án bác yêu cầu khởi kiện của bà T. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2016/HC-ST ngày 22-9-2016, Tòa án 

nhân dân huyện L, tỉnh Đồng Tháp quyết định: 

Bác yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Huệ T về việc yêu cầu Tòa án 

hủy Quyết định số 01 ngày 06-5-1999 của UBND xã T, huyện L, tỉnh Đồng Tháp. 

Ngoài ra, Toà án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng 

cáo. 

Ngày 23-9-2016, bà T có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Ngày 06-10-2016, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện L có Quyết 

định số 37/QĐKNPT-HC kháng nghị Bản án sơ thẩm đề nghị Tòa án cấp phúc 

thẩm chấp nhận đơn khởi kiện của bà T hủy Quyết định công nhận nuôi con nuôi 

số 01 ngày 06-5-1999 của UBND xã T, huyện L, tỉnh Đồng Tháp. 

Tại phiên tòa phúc thẩm đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

rút toàn bộ Quyết định kháng nghị số 37/QĐKNPT-HC ngày 06-10-2016 của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện L đối với Bản án hành chính sơ thẩm 

số 01/2016/HC-ST ngày 22-9-2016 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Đồng 

Tháp. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 06/2017/HC-PT ngày 29-9-2017, Tòa 

án nhân dân tỉnh Đồng Tháp quyết định:  

- Bác kháng cáo của bà Nguyễn Thị Huệ T về việc yêu cầu hủy Quyết định 

nuôi con nuôi số 01 ngày 06-5-1999 của UBND xã T, huyện L, tỉnh Đồng Tháp;  

- Chấp nhận việc rút kháng nghị và đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với Quyết 

định số 37/QĐKN-PT ngày 06-10-2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
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huyện L về việc kháng nghị Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2016/HC-ST ngày 

22-9-2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp. 

- Giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 21/2016/HC-ST ngày 22-9-2016 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Đồng Tháp. 

Sau khi xét xử phúc thẩm, bà Nguyễn Thị Huệ T có đơn đề nghị Chánh án 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xem xét lại Bản án hành 

chính phúc thẩm theo thủ tục giám đốc thẩm. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 13/2017/KN-HC ngày 19-

12-2017, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kháng 

nghị bản án phúc thẩm nêu trên và đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm 

và bản án sơ thẩm nêu trên; Giao hồ sơ vụ án về Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh 

Đồng Tháp xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Tại Quyết định giám đốc thẩm số 07/2018/HC-GĐT ngày 06-3-2018, Ủy 

ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết 

định: Hủy toàn bộ Bản án hành chính phúc thẩm số 06/2017/HC-PT ngày 29-

9-2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Bản án hành chính sơ thẩm số 

01/2016/HCST ngày 22-9-2016 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Đồng Tháp; 

Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp xét xử 

sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Ngày 14-4-2018, bà Lê Thị Bé Â có đơn đề nghị xem xét lại theo thủ tục 

giám đốc thẩm đối với Quyết định giám đốc thẩm số 07/2018/HC-GĐT ngày 06-

3-2018 của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh (đơn của bà Â do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chuyển theo Công văn số 

1297/UBTP14 ngày 21-6-2018). 

Ngày 02-7-2018, UBND xã T, huyện L, tỉnh Đồng Tháp có Công văn số 

41/UBND đề nghị Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại Quyết định giám đốc thẩm 

số 07/2018/HC-GĐT ngày 06-3-2018 của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh theo thủ tục giám đốc thẩm. 

Ngày 17-8-2018, UBND huyện L, tỉnh Đồng Tháp có Công văn số 

213/UBND-NC đề nghị Tòa án nhân dân các cấp xem xét giữ nguyên Quyết định 

số 01 ngày 06-5-1999 của UBND xã T, huyện L, tỉnh Đồng Tháp. 

  Ngày 10-5-2019, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có Quyết định số 

12/2019/KN-HC kháng nghị Quyết định giám đốc thẩm số 07/2018/HC-GĐT ngày 

06-3-2018 của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh theo thủ tục giám đốc thẩm và đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao xét xử giám đốc thẩm, hủy toàn bộ Quyết định giám đốc thẩm nêu trên; giữ 

nguyên Bản án hành chính phúc thẩm số 06/2017/HC-PT ngày 29-9-2017 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Đồng Tháp.  
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 Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhất trí 

với việc kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đề nghị Hội đồng xét 

xử hủy toàn bộ Quyết định giám đốc thẩm số 07/2018/HC-GĐT ngày 06-3-2018 

của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; Giữ 

nguyên Bản án hành chính phúc thẩm số 06/2017/HC-PT ngày 29-9-2017 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Đồng Tháp.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1].  Về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành và ký Quyết định công nhận 

nuôi con nuôi số 01 ngày 06-5-1999: 

[1.1]. Theo quy định tại Điều 37 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986 thì: 

“Việc nhận nuôi con nuôi do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú 

của người nuôi hoặc con nuôi công nhận và ghi vào sổ hộ tịch” và theo quy định 

tại Điều 35 Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10-10-1998 của Chính phủ về đăng 

ký hộ tịch thì: “Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người xin nhận nuôi con 

nuôi, hoặc của người được nhận làm con nuôi thực hiện việc đăng ký nhận nuôi 

con nuôi”. Bà Lê Thị Bé Â đăng ký nhân khẩu thường trú tại xã T, huyện L, tỉnh 

Đồng Tháp nên UBND xã T, huyện L, tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 01 

ngày 06-5-1999 công nhận việc nuôi con nuôi (công nhận cụ Nguyễn Thị H là mẹ 

nuôi của bà Lê Thị Bé Â) và ghi vào sổ hộ tịch là đúng thẩm quyền. 

[1.2]. Theo ông Nguyễn Văn H1 (là người ký Quyết định công nhận nuôi 

con nuôi) thì khi ký Quyết định công nhận nuôi con nuôi số 01 nêu trên, ông đã 

kiểm tra hồ sơ, thấy hồ sơ đã có đầy đủ các thủ tục đúng theo quy định của pháp 

luật bao gồm đơn xin nhận nuôi con nuôi của cụ H; Giấy thỏa thuận về việc đồng 

ý cho trẻ em làm con nuôi của cụ Lê Văn K và cụ Đỗ Thị V; Giấy khai sinh của 

người nhận nuôi con nuôi Nguyễn Thị H; Giấy chứng minh nhân dân của cụ H; 

Sổ hộ khẩu của cụ H; Giấy khai sinh của người được nhận làm con nuôi là bà Lê 

Thị Bé Â; Có sự đồng ý làm con nuôi của bà Â; Sau đó, UBND xã T đã tổ chức 

lễ giao nhận con nuôi có sự chứng kiến của bên giao (cụ K và cụ V), bên nhận (cụ 

H) và các bên đã cùng ký tên vào Sổ đăng ký nhận nuôi con nuôi, biên bản giao 

nhận nuôi con nuôi; Việc ông ký quyết định là có sự ủy quyền bằng văn bản của 

ông Nguyễn Văn G (Chủ tịch UBND xã T).  

Trình bày của ông Nguyễn Văn H1 phù hợp với trình bày của ông Chu 

Thành Đ1 (là cán bộ tư pháp - hộ tịch xã T thời kỳ năm 1999) tại Tờ tường trình 

ngày 31-5-2016; Phù hợp với Sổ đăng ký nhận nuôi con nuôi đang được lưu trữ 

tại UBND xã T và UBND huyện L, tỉnh Đồng Tháp. 

Mặc dù hồ sơ lưu nuôi con nuôi tại UBND xã T bị thất lạc nhưng căn cứ 

vào xác nhận của cán bộ đăng ký hộ tịch, của UBND xã T, của UBND huyện L; 

Bộ gốc Sổ đăng ký nhận nuôi con nuôi; Quyết định số 01 QĐ/UB ngày 06-5-1999 

của UBND xã T về việc công nhận nuôi con nuôi và Sổ đăng nhận ký nuôi con 
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nuôi đang được lưu trữ tại UBND huyện L (Quyển số 01/1999) có cơ sở xác định 

UBND xã T đã thực hiện đúng thủ tục đăng ký nhận nuôi con nuôi và lễ giao nhận 

nuôi con nuôi được quy định tại Điều 36, Điều 38 Nghị định số 83/1998/NĐ-CP 

ngày 10-10-1998 của Chính phủ. 

Thẩm quyền ký quyết định là của Chủ tịch UBND cấp xã ký thay mặt 

UBND nhưng tại Quyết định công nhận nuôi con nuôi số 01, Quyển I ngày 06-5-

1999 lại do Phó Chủ tịch ký mà không ghi “ký thay” Chủ tịch UBND xã là thiếu 

sót nhưng sai sót (không ghi “KT” Chủ tịch UBND xã) khi ký quyết định không 

làm thay đổi bản chất của nội dung quyết định. 

[2] Về nội dung của quyết định:  

Theo quy định tại Điều 35 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986 thì: 

“Người từ 15 tuổi trở xuống mới được nhận làm con nuôi. Trong trường hợp con 

nuôi là thương binh, người tàn tật hoặc làm con nuôi người già yếu cô đơn thì 

con nuôi có thể trên 15 tuổi”.  

Theo sự thừa nhận của các bên đương sự thì nơi cư trú thường xuyên của 

cụ H là tại địa chỉ nhà số X (nay là số X1) đường T, phường 1, thành phố V. Bà 

T cho rằng, thời điểm cụ H nhận bà Â (31 tuổi) làm con nuôi, cụ H không cô đơn 

vì cụ H sinh sống cùng với hai em ruột là cụ Nguyễn Văn C (cha của bà) và cụ 

Nguyễn Thị T1. Tuy nhiên, bà T không cung cấp được chứng cứ, chứng minh 

thời điểm tháng 5 năm 1999 thì cụ C và cụ T1 có đăng ký tạm trú tại địa chỉ số 

X đường T, phường 1, thành phố V. Trong khi đó, Công an thành phố V có văn 

bản xác nhận ngày 24-8-2016 với nội dung: “Căn cứ vào hồ sơ tàng thư hộ khẩu 

cho thấy Giấy chứng nhận hộ khẩu thường trú, do Công an phường C cấp ngày 12-

02-1985 cho bà Nguyễn Thị H; số nhà X đường T, phường 1 (số mới X1 đường T, 

Phường 1, thành phố V) thể hiện ngày 22-01-1992, hộ còn 01 khẩu là bà H; Đến 

ngày 05-7-1999, Công an thành phố V đã đăng ký thường trú cho bà Lê Thị Bé Â, 

sinh năm 1968 vào số nhà trên, hộ gồm 02 khẩu là bà H và bà Â; Đến ngày 08-9-

2015 Công an thành phố V xóa khẩu bà H lý do đã chết ngày 24-8-2015, hộ còn 

01 khẩu là bà Â”. Đồng thời Sổ hộ khẩu gia đình của cụ H cũng thể hiện điều 

này.  

Tại thời điểm nhận nuôi con nuôi (tháng 5-1999) cụ H sinh năm 1928 (71 

tuổi), bà Â sinh năm 1968 (31 tuổi). Căn cứ vào độ tuổi và Sổ hộ khẩu, cũng như 

xác nhận của Công an thành phố V thì có cơ sở xác định cụ H là người già yếu, 

cô đơn. Tại khoản 5 Điều 36 Nghị định số 83/1998/NĐ-CP của Chính phủ có quy 

định “Trường hợp… người xin nhận con nuôi già yếu, cô đơn, thì đơn phải có xác 

nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về hoàn cảnh đặc biệt đó”. UBND 

xã T có xác nhận đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ xin nhận con nuôi của cụ H và vì lý do 

khách quan nên hồ sơ đã bị thất lạc nay chỉ còn lưu trữ Sổ đăng ký nhận nuôi con 

nuôi năm 1999. Đối chiếu các quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986 
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và Nghị định số 83/1998/NĐ-CP thì không có quy định bắt buộc người già cô đơn 

phải có tên trong danh sách thuộc đối tượng người cô đơn tại địa phương. Do vậy, 

theo quy định tại Điều 35 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986 cụ H có đủ điều 

kiện để nhận bà Â làm con nuôi và bà Â cũng đủ điều kiện được nhận làm con 

nuôi của cụ H. 

[3] Thực tế bà Â đã sống, làm công tại nhà cụ H từ năm 1989, chính thức làm 

con nuôi cụ H từ năm 1999, sinh sống cùng cụ H đến khi cụ H chết (ngày 24-8-

2015); Quá trình chung sống giữa cụ H và bà Â không xảy ra mâu thuẫn, hành hạ 

hay ngược đãi, cụ H và bà Â không có yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi. Cụ H 

nhận bà Â làm con nuôi trên tinh thần tự nguyện điều này thể hiện cụ H đã tự nguyện 

ký tên dưới mục “Mẹ nuôi” trong Sổ đăng ký nhận nuôi con nuôi năm 1999 hiện 

đang lưu giữ tại UBND xã T; Trong Sổ hộ khẩu gia đình được Công an Phường 1, 

thành phố V xác nhận ngày 09-6-2006 và Sơ yếu lý lịch ngày 12-7-2009 của cụ H 

đều thể hiện bà Â là con nuôi. Khi cụ H chết, bà Â là người đi khai tử và Giấy 

chứng tử cũng thể hiện bà Â là con nuôi.  

Do đó, UBND xã T, huyện L ban hành Quyết định số 01 ngày 06-5-1999 về 

việc công nhận nuôi con nuôi giữa cụ H và bà Â là đúng quy định của pháp luật. 

Điều này phù hợp với Công văn số 737/CCN-CSVB ngày 11-12-2017 của Cục con 

nuôi Bộ tư pháp về Quyết định công nhận nuôi con nuôi nêu trên.  

[4] Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm bác yêu cầu khởi kiện của 

bà T về việc yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 01 ngày 06-5-1999 của UBND xã 

T, huyện L, tỉnh Đồng Tháp là có căn cứ, đúng pháp luật. Tại Quyết định giám đốc 

thẩm số 07/2018/HC-GĐT ngày 06-3-2018, Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định hủy toàn bộ Bản án hành chính 

phúc thẩm số 06/2017/HCPT ngày 29-9-2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng 

Tháp và Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2016/HCST ngày 22-9-2016 của Tòa 

án nhân dân huyện L, tỉnh Đồng Tháp là không có căn cứ. 

  Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 266, khoản 2 Điều 272 và Điều 273 Luật Tố tụng 

hành chính năm 2015;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 12/2019/KN-HC 

ngày 10-5-2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với Quyết định giám 

đốc thẩm 07/2018/HC-GĐT ngày 06-3-2018 của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Hủy toàn bộ Quyết định giám đốc thẩm số 07/2018/HC-GĐT ngày 06-

3-2018 của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh; Giữ nguyên Bản án hành chính phúc thẩm số 06/2017/HC-PT ngày 29-9-

2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp. 
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Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC; 

- Viện trưởng VKSNDTC (để biết); 

- TAND cấp cao tại Tp Hồ Chí Minh; 

- TAND tỉnh Đồng Tháp (để biết); 

- TAND huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (để biết); 

- Chi cục THADS huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Vụ GĐKT 3 (3b), VP (TANDTC), Hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

CHÁNH ÁN  

 

 

 

Nguyễn Hòa Bình 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

      Quyết định giám đốc thẩm 

        Số:  02/2020/HC-GĐT 

     Ngày 17 tháng 02 năm 2020 
V/v khiếu kiện quyết định thu hồi đất, 

quyết định phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư và 

 quyết định cưỡng chế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

17 thành viên tham gia xét xử, do ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao làm chủ tọa. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Đông, Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Ông Nguyễn Việt Hùng, Kiểm 

sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa. 

Ngày 17/02/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa giám đốc 

thẩm xét xử vụ án “Khiếu kiện quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quyết định cưỡng chế” giữa các 

đương sự: 

1. Người khởi kiện: Ông Lê Phúc Th;

Cư trú tại: đường Nguyễn Văn C, quận LB, thành phố Hà Nội. 

2. Người bị kiện: Ủy ban nhân dân quận LB, thành phố Hà Nội;

Địa chỉ:  phố VH, quận LB, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Lê Hoàng Y, cán bộ Ban bồi thường giải 

phóng mặt bằng quận LB; ông Nguyễn Văn Đ, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng 

ký nhà, đất quận LB. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Bà Đặng Xuân L; 

- Chị Lê Thúy Ng; 

Cùng trú tại: Số 123 Nguyễn Văn C, quận LB, thành phố Hà Nội. 

- Bà Chu Thị M; 

Cư trú tại: Tổ 17 phường N, quận LB, thành phố Hà Nội. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Ngày 23/4/1990, ông Lê Phúc Th ký hợp đồng liên kết đồ gỗ với Hợp tác 

xã nông nghiệp A với nội dung: Hợp tác xã A giao quyền kinh doanh và địa điểm 

đường Nguyễn Văn C có chiều ngang là 4,5m, chiều sâu là 5m, tổng diện tích là 

23m2 cho ông Th để xây dựng lán trại làm việc, với giá thuê là 50.000 đồng/tháng. 

Ngày 01/01/1991, ông Lê Phúc Th và Hợp tác xã A ký lại hợp đồng liên kết 

đồ gỗ với nội dung: Hợp tác xã tiếp tục giao quyền kinh doanh và địa điểm XX 

Nguyễn Văn C cho ông Th để xây dựng lán trại làm việc đồng thời quản lý mặt 

hàng. Thời hạn hợp đồng là 06 tháng kể từ ngày ký, sau 6 tháng phải gia hạn hoặc 

làm lại hợp đồng để điều chỉnh cho phù hợp với giá cả thị trường. 

Phía sau mảnh đất có diện tích 23m2 mà ông Th thuê của Hợp tác xã là ao 

tù, vợ chồng ông Th đã san lấp khoảng 70m2 và xây nhà cấp 4 trên mảnh đất này.  

Ông Lê Phúc Th có kê khai và nộp thuế sử dụng đất đối với diện tích đất 

sử dụng là 79,5m2 từ năm 1993 đến năm 2008. 

Ngày 04/01/1993, Công an phường GL lập Biên bản kiểm tra số 95-

CSTT/KT-XD về việc gia đình ông Th đã xây dựng nhà ở mà không có giấy phép 

xây dựng. 

Ngày 27/9/2004, Uỷ ban nhân dân quận LB ban hành Quyết định số 

1314/QĐ-UB về việc giải thể Hợp tác xã Nông nghiệp A phường NL. 

Ngày 21/12/2006, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ra Quyết định số 

5688/QĐ-UBND về việc thu hồi đất trong đó có nội dung: “Thu hồi 164,9m2 đất 

tại phường NL, do Uỷ ban nhân dân phường quản lý…Giao diện tích đất thu hồi 

cho Ban Quản lý dự án quận LB để xây dựng cơ sơ hạ tầng, tổ chức đấu giá quyền 

sử dụng đất vào mục đích xây dựng nhà ở theo quy định”. 

Ngày 22/10/2007, Uỷ ban nhân dân quận LB ban hành Quyết định số 

2120/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực 

hiện dự án, theo đó hộ ông Lê Phúc Th được bồi thường, hỗ trợ đất thu hồi lấn 

chiếm là 2.345.000 đồng, được bồi thường, hỗ trợ công trình, vật kiến trúc là 

20.096.500 đồng. Tổng số tiền bồi thường hỗ trợ là 22.441.500 đồng. 

Ngày 12/01/2009, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có Quyết định số 

162/QĐ-UBND về việc bán căn hộ số 10XX, diện tích 66,12m2 tại Nhà chung cư 

cao tầng ngõ 67, phường ĐG, quận LB cho hộ ông Lê Phúc Th do phải di chuyển 

giải phóng mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng và tổ chức bán đấu giá quyền sử 

dụng đất. 

Ngày 14/4/2009, Uỷ ban nhân dân phường NL lập Biên bản vi phạm hành 

chính đối với hộ gia đình ông Lê Phúc Th về việc không nhận tiền bồi thường hỗ 

trợ và nhận nhà tái định cư. 

Ngày 16/4/2009, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận LB ra Quyết định số 

939/QĐ-CTUBND về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Phúc Th 

về hành vi không chấp nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, nhận nhà tái định cư và bàn 

giao mặt bằng. 
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Ngày 26/6/2009, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận LB ban hành Quyết định 

số 49/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính đối với ông Lê Phúc Th. 

Ngày 22/9/2009, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận LB ban hành Quyết định số 

71/QĐ-CTUBND thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 939/QĐ-CTUBND ngày 

16/4/2009 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận LB và Quyết định số 49/QĐ-UBND 

ngày 26/6/2009 của Uỷ ban nhân dân quận LB. 

Ngày 18/11/2009, Ủy ban nhân dân quận LB ban hành Quyết định số 

4433/QĐ-UBND thu hồi 90m2 đất do gia đình ông Lê Phúc Th đang sử dụng trái 

phép tại số nhà 123 đường Nguyễn Văn C, phường NL, quận LB để tổ chức đấu 

giá quyền sử dụng đất theo Quyết định số 5688/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của 

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. 

Ngày 26/11/2009, Uỷ ban nhân dân phường NL ra Thông báo số 259/TB-

UB về việc niêm yết công khai và lấy ý kiến về dự thảo phương án hỗ trợ đối với 

hộ gia đình ông Lê Phúc Th. 

Ngày 22/12/2009, Uỷ ban nhân dân quận LB ra Quyết định số 5298/QĐ-

UBND phê duyệt phương án điều chỉnh bổ sung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

đối với hộ ông Lê Phúc Th đang sử dụng đất trái phép tại số nhà XX đường 

Nguyễn Văn C, phường NL để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đấu giá 

quyền sử dụng đất theo Quyết định số 5688/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố. Theo đó, tổng diện tích đất thu hồi là 90m2; tổng số tiền 

gia đình ông Th được bồi thường hỗ trợ là 40.773.656 đồng; giao cho gia đình 

ông Th căn hộ chung cư cao tầng tại ngõ 67, đường ĐG, phường ĐG, quận LB 

(căn hộ số 10XX) diện tích 66,12m2, số tiền gia đình ông Th phải nộp để mua căn 

hộ chung cư là 525.574.656 đồng. 

Không đồng ý với Quyết định số 4433/QĐ-UBND ngày 18/11/2009 và 

Quyết định số 5298/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của Uỷ ban nhân dân quận LB, 

ông Lê Phúc Th có đơn khiếu nại. Tại Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 

154/QĐ-UBND ngày 15/01/2010 và Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 

1060/QĐ-UBND ngày 30/3/2010, Uỷ ban nhân dân quận LB đã kết luận: Quyết 

định số 4433/QĐ-UBND về việc thu hồi 90m2 đất do gia đình ông Th đang sử 

dụng trái phép tại số nhà 123 đường Nguyễn Văn C, phường NL, quận LB; Quyết 

định số 5298/QĐ-UBND về phê duyệt phương án điều chỉnh bổ sung bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư đối với hộ ông Lê Phúc Th được ban hành đúng pháp luật, 

khiếu nại của ông Th là không có cơ sở, từ đó Ủy ban nhân dân quận LB giữ 

nguyên các quyết định này. 

Ngày 20/01/2010, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận LB ban hành Quyết định 

số 02/QĐ-CTUBND về việc cưỡng chế thi hành Quyết định thu hồi đất đối với 

hộ ông Lê Phúc Th. Ông Th có đơn khiếu nại. Ngày 30/3/2010, Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân quận LB có Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 07/QĐ-CTUBND 

với nội dung giữ nguyên toàn bộ Quyết định số 02/QĐ-CTUBND về cưỡng chế 

thi hành quyết định thu hồi đất. 

Ngày 18/01/2010, ông Lê Phúc Th có khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy Quyết 

định số 4433/QĐ-UBND ngày 18/11/2009 của Ủy ban nhân dân quận LB. Ngày 
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21/3/2010, ông Th có đơn khởi kiện bổ sung yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 

5298/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của Uỷ ban nhân dân quận LB và Quyết định 

số 02/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2010 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận LB. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 13/2012/HCST ngày 20/12/2012, Tòa án 

nhân dân thành phố Hà Nội quyết định: 

Bác yêu cầu khởi kiện của ông Lê Phúc Th yêu cầu hủy Quyết định số 

4433/QĐ-UBND ngày 18/11/2009 về việc thu hồi đất, Quyết định số 5298/QĐ-

UBND ngày 22/12/2009 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư của Uỷ ban nhân dân quận LB và Quyết định số 02/QĐ-

CTUBND ngày 20/01/2010 về việc cưỡng chế thu hồi đất của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận LB… 

Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo của các 

đương sự. 

Ngày 24/12/2012, ông Lê Phúc Th có đơn kháng cáo toàn bộ bản án hành 

chính sơ thẩm. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 114/2013/PTHC ngày 21/6/2013, Tòa 

Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội quyết định: 

Chấp nhận kháng cáo của người khởi kiện, sửa bản án sơ thẩm như sau: 

Xử: Hủy Quyết định số 4433/QĐ-UBND ngày 18/11/2009 về việc thu hồi 

đất, Quyết định số 5298/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 về việc phê duyệt điều 

chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Uỷ ban nhân dân 

quận LB và Quyết định số 02/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2010 về việc cưỡng chế 

thu hồi đất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận LB, thành phố Hà Nội… 

Ngày 30/12/2013, Ủy ban nhân dân quận LB có đơn đề nghị giám đốc thẩm 

đối với Bản án hành chính phúc thẩm số 114/2013/PTHC ngày 21/6/2013 của Tòa 

Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội. 

Ngày 28/3/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 

số 1972/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung ghi tại Quyết định số 

5688/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, theo 

đó điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi, giao trên địa bàn phường NL từ 164,9m2 

thành 43,88m2 (lý do điều chỉnh là thực hiện Bản án hành chính phúc thẩm số 

114/2013/PTHC ngày 21/6/2013 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại 

Hà Nội và giảm diện tích do thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 

1A đoạn Cầu C - Cầu Đ (đường N), quận LB). 

Ngày 14/12/2017, Ủy ban nhân dân quận LB cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số CL302891 cho ông Lê Phúc Th, bà Đặng Xuân L tại địa chỉ số XX 

Nguyễn Văn C, phường NL, quận LB với diện tích 90m2. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 01/2019/KN-HC ngày 

17/01/2019, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã kháng nghị đối với Bản án hành 

chính phúc thẩm số 114/2013/PTHC ngày 21/6/2013 của Tòa Phúc thẩm Tòa án 

nhân dân tối cao tại Hà Nội; đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao xét xử giám đốc thẩm, hủy Bản án hành chính phúc thẩm nêu trên; giữ nguyên 

146



5 

 

Bản án hành chính sơ thẩm số 13/2012/HCST ngày 20/12/2013 của Tòa án nhân 

dân thành phố Hà Nội. 

Ngày 28/6/2019, Ủy ban nhân dân quận LB có Công văn số 1132/UBND-

TTPTQĐ gửi Tòa án nhân dân tối cao với nội dung: Ủy ban nhân dân quận LB 

giữ nguyên các nội dung trong đơn đề ngày 30/12/2013 gửi Tòa án nhân dân tối 

cao đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án hành chính phúc 

thẩm số 114/2013/HCPT  ngày 21/6/2013 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân 

tối cao tại Hà Nội; Ủy ban nhân dân quận LB đồng ý với Quyết định kháng nghị 

giám đốc thẩm số 01/2019/KN-HC ngày 17/01/2019 của Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao đối với Bản án hành chính phúc thẩm nêu trên; Ủy ban nhân dân quận 

LB đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, 

hủy Bản án hành chính phúc thẩm 114/2013/HCPT  ngày 21/6/2013 của Tòa Phúc 

thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội; giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm 

số 13/2012/HCST ngày 20/12/2013 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. 

Tại Văn bản số 03/PB-VKS-HC ngày 18/02/2019 và tại phiên tòa giám đốc 

thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa 

án nhân dân tối cao chấp nhận quyết định kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Thực hiện Quyết định số 5688/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu hồi 164,9 m2 đất tại phường NL và 1239,3 

m2 đất tại phường B, quận LB; giao cho Ban quản lý dự án quận LB để xây dựng 

cơ sở hạ tầng và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích xây dựng nhà 

ở, ngày 18/11/2009 Ủy ban nhân dân quận LB ban hành Quyết định số 4433/QĐ-

UBND thu hồi 90 m2 đất do gia đình ông Lê Phúc Th đang sử dụng trái phép tại 

số nhà XX đường Nguyễn Văn C, phường NL, quận LB để tổ chức đấu giá quyền 

sử dụng đất. Theo sổ mục kê của Ủy ban nhân dân phường NL thì Thửa đất số 

123 có diện tích 344 m2 và Thửa đất số 124 có diện tích 183 m2 là của Hợp tác xã 

nông nghiệp A.  

[2] Tài liệu trong hồ sơ vụ án thể hiện: Ngày 23/4/1990, ông Th ký Hợp 

đồng liên kết đồ gỗ với Hợp tác xã nông nghiệp A với nội dung gia đình ông Th 

thuê 23 m2 đất của Hợp tác xã để dựng lán làm đồ gỗ (diện tích đất thuê này nằm 

tại địa chỉ 52C Nguyễn Văn C thuộc Thửa số 124, nay là XX Nguyễn Văn C). 

Hợp đồng được ký lại vào ngày 01/01/1991, thể hiện hợp đồng thuê đất giữa 2 

bên thời hạn là 6 tháng, hết hạn sẽ ký tiếp. Mặc dù 2 bên không tiến hành ký lại 

hợp đồng nhưng ông Th vẫn trả tiền thuê đất, Hợp tác xã vẫn nhận tiền thuê đất 

đến hết tháng 7/1997, từ tháng 8/1997 ông Th không trả tiền thuê đất với lý do 

ông đã nộp thuế sử dụng đất cho Nhà nước.  

[3] Gia đình ông Th đã san lấp thêm khoảng 67m2 đất phía sau diện tích đất 

đã thuê rồi xây dựng nhà trên đó. Ngày 04/01/1993, Công an phường GL đã lập 

Biên bản kiểm tra việc sử dụng đất và xây dựng, sửa chữa công trình số 

95/CSTT/KT-XD thể hiện việc gia đình ông Th đã xây dựng nhà trên đất lấn 

chiếm. 
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[4] Trong quá trình ông Th thuê đất, đã nhiều lần Hợp tác xã A có ý kiến 

về việc muốn lấy lại đất đã cho ông Th thuê nhưng ông Th không trả, thể hiện ở 

đơn của Ban quản lý Hợp tác xã A gửi Uỷ ban nhân dân thị trấn GL ngày 

06/01/1993, đơn ngày 09/12/1994, Biên bản ngày 18/6/1999 của Hợp tác xã A đề 

nghị không cho ông Th thuê đất nữa, đề nghị ông Th hoàn trả lại mặt bằng cho 

Hợp tác xã A quản lý, đơn của bà Lưu Thị H, đại diện Hợp tác xã A gửi Chánh 

án Tòa án nhân dân huyện GL, Biên bản kiểm tra ngày 18/6/1999. Do đó, việc 

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định rằng “Gia đình ông Th đã sử dụng liên tục, 

thường xuyên diện tích đất trên từ năm 1991-1992 cho đến nay, không có việc 

tranh chấp quyền sử dụng đất này giữa ông Th với các hộ xung quanh” và dẫn 

chiếu khoản 1 Điều 3 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính 

phủ để giải thích về quy định “sử dụng đất ổn định” theo quy định tại khoản 4 

Điều 50 Luật đất đai năm 2003 là không đúng. 

[5] Tại Công văn số 146/CV-TNMT ngày 01/9/2006 của Phòng Tài nguyên 

và Môi trường gửi Uỷ ban nhân dân quận LB có nội dung: “Vị trí khu đất: XX+YY 

Nguyễn Văn C, phường NL, quận LB. Nguồn gốc đất: Trước đây do Hợp tác xã 

Nông nghiệp quản lý, nay Hợp tác xã đã giải thể. Toàn bộ diện tích nhà, đất này 

bàn giao cho Uỷ ban nhân dân phường quản lý. Hiện trạng sử dụng: Hiện đang 

cho thuê nhưng đã thanh lý hợp đồng”. Như vậy, Công văn này đã không phản ánh 

đúng hiện trạng sử dụng đất đối với mảnh đất tại XX Nguyễn Văn C. Tuy nhiên, 23 

m2 đất gia đình ông Th thuê và 67 m2 đất gia đình ông Th lấn chiếm đều là đất của 

Hợp tác xã A. Năm 2004, Hợp tác xã A giải thể, theo Quyết định số 1314/QĐ-UB 

ngày 27/9/2004 thì toàn bộ đất đai của Hợp tác xã A được bàn giao cho Uỷ ban 

nhân dân phường NL quản lý. Như vậy, Quyết định 5688/QĐ-UBND ngày 

21/12/2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội xác định đây là đất do Uỷ ban 

nhân dân phường quản lý là đúng. Việc Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo thu 

hồi đất do phường quản lý là không trái pháp luật. Quyết định số 4433/QĐ-UBND 

ngày 18/11/2009 của Ủy ban nhân dân quận LB về việc thu hồi 90 m2 đất do gia 

đình ông Th đang sử dụng trái phép tại số nhà XX đường Nguyễn Văn C, phường 

NL, quận LB là đúng quy định tại khoản 6 Điều 38 Luật đất đai năm 2003. 

[6] Sau khi có Quyết định số 5688/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu hồi đất, Uỷ ban nhân dân quận LB đã 

ra Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 06/4/2007 về việc thành lập Tổ công tác 

phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Tổ công tác đã thực hiện đầy đủ 

quy định của pháp luật về việc tổ chức họp dân; phát tờ khai cho các hộ dân bị thu 

hồi đất trong đó có gia đình ông Th; điều tra nhân khẩu; điều tra tình trạng sử 

dụng đất; kiểm đếm tài sản, công trình trên đất; thông báo công khai phương án 

hỗ trợ hoa màu, vật kiến trúc. 

[7] Ngày 22/10/2007, Uỷ ban nhân dân quận LB ban hành Quyết định số 

2120/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 

thực hiện dự án, theo đó hộ gia đình ông Th được hỗ trợ 22.441.500 đồng. Ngày 

12/01/2009, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ra Quyết định số 162/QĐ-UBND 

về việc bán căn hộ số 10XX, diện tích 66,12 m2 tại Nhà chung cư cao tầng tại ngõ 

67, phường ĐG, quận LB cho hộ gia đình ông Th do phải di chuyển giải phóng 

mặt bằng. Ngày 22/12/2009, Uỷ ban nhân dân quận LB ra Quyết định số 
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5298/QĐ-UBND phê duyệt phương án điều chỉnh bổ sung bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư đối với hộ ông Th, theo đó hộ gia đình ông Th được nhận tổng số tiền 

bồi thường hỗ trợ là 40.773.656 đồng; được giao căn hộ số 10XX, diện tích 66,12 

m2 tại Nhà chung cư cao tầng tại ngõ 67, phường ĐG, quận LB với số tiền phải 

nộp để mua nhà là 525.574.656 đồng. Như vậy, Uỷ ban nhân dân quận LB ban 

hành Quyết định số 5298/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 đúng theo trình tự, thủ tục 

theo quy định của pháp luật. 

[8] Sau khi Quyết định số 5298/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của Uỷ ban 

nhân dân quận LB được ban hành, ngày 22/12/2009, Uỷ ban nhân dân quận LB 

đã ban hành Thông báo số 478/TB-UBND thông báo đến hộ gia đình ông Th về 

thời gian, địa điểm để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng thực hiện 

dự án. Ngày 25/12/2009, Ban quản lý dự án và Uỷ ban nhân dân phường NL đã 

lập biên bản về việc ông Th không đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao 

mặt bằng. Tại Biên bản ngày 16/01/2010 thể hiện Uỷ ban nhân dân phường NL 

đã cử tổ công tác đến vận động gia đình ông Th thực hiện các Quyết định của Uỷ 

ban nhân dân quận nhưng ông Th không chấp hành. Ngày 20/01/2010, Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân quận LB ra Quyết định số 02/QĐ-CTUBND về việc cưỡng chế 

thi hành Quyết định thu hồi đất đối với gia đình ông Th là đúng theo quy định tại 

khoản 3 Điều 39 Luật đất đai năm 2003. 

[9] Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của ông Th đề nghị hủy các 

quyết định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quyết định cưỡng chế 

thu hồi đất là có cơ sở. Tòa án cấp phúc thẩm tuyên hủy Quyết định số 4433/QĐ-

UBND ngày 18/11/2009 về việc thu hồi đất, Quyết định số 5298/QĐ-UBND ngày 

22/12/2009 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư của Uỷ ban nhân dân quận LB và Quyết định số 02/QĐ-CTUBND ngày 

20/01/2010 về việc cưỡng chế thu hồi đất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận LB, 

thành phố Hà Nội là không đúng. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 271, khoản 2 Điều 272, Điều 273 Luật tố tụng 

hành chính; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 01/2019/KN-HC ngày 17/01/2019 

của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với Bản án hành chính phúc thẩm số 

114/2013/HCPT ngày 21/6/2013 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại 

Hà Nội.  

2. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 114/2013/HCPT ngày 21/6/2013 

của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội; giữ nguyên Bản án hành 

chính sơ thẩm số 13/2012/HC-ST ngày 20/12/2012 của Tòa án nhân dân thành 

phố Hà Nội. 

3. Án phí: Ông Lê Phúc Th phải chịu 200.000 đồng án phí sơ thẩm và 

200.000 đồng án phí phúc thẩm. Hoàn trả 200.000 đồng tiền tạm ứng án phí sơ 

thẩm cho Ủy ban nhân dân quận LB, thành phố Hà Nội. 
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Nơi nhận: 
- Viện trưởng VKSNDTC (để biết); 
- TAND cấp cao tại Hà Nội; 
- TAND thành phố Hà Nội; 

- Vụ 10- VKSND tối cao; 

- VKSND thành phố Hà Nội;
 

- Cục THADS thành phố Hà Nội; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Vụ Pháp chế và QLKH TANDTC; 

- Lưu: HSVA, THS, VP, Vụ GĐKT III (3b). 
 

 

   

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

CHÁNH ÁN 

 

 

 

 

 

 

     Nguyễn Hòa Bình 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định tái thẩm 

Số: 01 /2020/HC-TT 

     Ngày 19/5/2020 

V/v khiếu kiện quyết định hành 

chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hoà Bình - Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao; 

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: Các ông (bà) Lê Hồng Quang, 

Nguyễn Trí Tuệ, Nguyễn Văn Du, Nguyễn Thúy Hiền, Bùi Ngọc Hòa, Nguyễn 

Văn Thuân, Đặng Xuân Đào, Tống Anh Hào, Chu Xuân Minh, Nguyễn Văn Tiến, 

Lê Văn Minh, Lương Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Trần Văn Cò và Đào 

Thị Xuân Lan. 

- Thư ký phiên tòa: Trần Thị Thu Huyền, Thư ký Tòa án nhân dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông Lê 

Thành Dương, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 19/5/2020, tại trụ sở Học viện Tòa án, Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao mở phiên tòa tái thẩm xét xử vụ án “Khiếu kiện quyết định hành 

chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Bà Lê Thị Th;

 Ông Vũ Đình T. 

Cùng cư trú tại: Khu 2, thị trấn QC, huyện QP, tỉnh Thái Bình. 

2. Người bị kiện:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình; 

Người đại diện hợp pháp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình: 

Ông Phạm Văn X - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (theo Văn bản 

ủy quyền số 196/QĐ-UBND ngày 19/1/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thái Bình). 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện QP, tỉnh Thái Bình; 

- Ủy ban nhân dân huyện QP, tỉnh Thái Bình; 
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Người đại diện hợp pháp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện QP và Ủy 

ban nhân dân huyện QP: Ông Phạm Hồng Th1 - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện QP, tỉnh Thái Bình (theo Văn bản ủy quyền số 7839/QĐ-UBND và số 

7840/QĐ-UBND cùng ngày 22/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện QP, 

tỉnh Thái Bình). 

3. Người làm chứng: Ông Vũ Đức L, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn 

QC, huyện QP, tỉnh Thái Bình.                               

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện đề ngày 03/7/2017; các đơn sửa đổi, bổ sung đơn khởi 

kiện đề ngày 10, 21/7/2017 và trong quá trình giải quyết vụ án, người khởi kiện 

là bà Lê Thị Th và ông Vũ Đình T trình bày: 

Năm 1980, vợ chồng bà Th mua của bà Hà Thị S 03 gian nhà tre vách đất 

lợp giấy dầu, trên thửa đất giáp mặt đường 217, đối diện Bệnh viện đa khoa huyện 

QP, tỉnh Thái Bình. Việc mua bán nhà đất có “Giấy bán nhà và nhượng đất” đề 

ngày 26/4/1980 (giấy mua bán không ghi diện tích đất, chỉ ghi kích thước thửa 

đất có chiều dài 7,8m, chiều sâu từ mép đường 217 đến sông). Bà Th xác định 

diện tích đất nêu trên là 171,6m2. Sau khi mua nhà đất, gia đình bà Th mua cát về 

san mặt bằng, mua tre về sửa chữa lại 03 gian nhà lợp giấy dầu, làm thêm 02 gian 

công trình phụ bằng tường đất lợp giấy dầu để ở và bán hàng ăn uống. 

Đầu năm 1983, khi mở rộng đường 217, Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích 

đất này của hộ gia đình bà Th và một số hộ dân sống ven đường. 

Ngày 01/4/1983, Uỷ ban nhân dân huyện QP ban hành Quyết định số 

04/QĐ-UB cho phép ông Vũ Đình T (chồng bà Th) được mượn 150m2 đất của 

Hợp tác xã thị trấn QC tại khu nhà Đòn phía sau Bệnh viện đa khoa huyện QP để 

làm nhà ở. Quyết định này có ghi: Người được mượn đất phải bảo đảm xây dựng 

theo quy hoạch, không được đào bới làm vỡ mặt bằng. 

Uỷ ban nhân dân huyện QP cho rằng bà Th đã có đơn đề nghị giải quyết hỗ 

trợ do di chuyển nhà, Ủy ban nhân dân đã giải quyết xong đơn đề nghị của bà Th 

và có Thông báo số 47/TB-UB ngày 15/5/1988; từ đó đến nay bà Th sử dụng ổn 

định, không có ý kiến gì khác. Tuy nhiên, Uỷ ban nhân dân huyện QP không cung 

cấp được Thông báo số 47/TB-UB nêu trên. Hồ sơ vụ án chỉ có tài liệu là Văn bản 

đề ngày 16/5/1988 có nội dung Uỷ ban nhân dân thị trấn QC báo cáo Uỷ ban nhân 

dân huyện về việc đã giải quyết xong đơn đề nghị của bà Th (bản viết tay do ông 

Vũ Quang A, nguyên là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn QC giai đoạn 1985 - 

1988 ký, có đóng dấu của Uỷ ban nhân dân thị trấn QC). 

Ngày 02/6/2014, bà Th có đơn đề nghị đền bù đất gửi Ủy ban nhân dân 

huyện QP. 

Ngày 30/3/2015, Uỷ ban nhân dân huyện QP có Công văn số 133/UBND-

TNMT trả lời bà Th với nội dung: Khi mở rộng đường 217 (thu hồi đất của gia 

đình bà Th), gia đình bà Th, ông T được giao đất ở vị trí khu nhà Đòn diện tích 

150m2 theo Quyết định số 04/QĐ-UB ngày 01/4/1983 của Uỷ ban nhân dân huyện 

QP, gia đình bà Th đã nhận đất, sử dụng ổn định, không có tranh chấp và đã đăng 
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ký kê khai đất đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sau 

đó, các hộ dân bị thu hồi đất trước đây và gia đình bà Th tiếp tục có đơn đề nghị 

giải quyết hỗ trợ di chuyển nhà; Uỷ ban nhân dân thị trấn QC đã giải quyết xong 

và có Thông báo số 47/TB-UB ngày 15/5/1988. Từ đó gia đình bà Th sử dụng ổn 

định, không có ý kiến gì khác. Đơn của bà Th đề nghị huyện trả đất và giải quyết 

đền bù đất ở cho gia đình bà Th do Nhà nước thu hồi mở rộng đường 217 từ năm 

1983, là không có căn cứ. 

Không đồng ý với nội dung Công văn số 133/UBND-TNMT nêu trên, bà 

Th khiếu nại. 

Ngày 27/10/2016, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện QP trực tiếp ký ban 

hành Quyết định số 16960/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại của bà Th với nội 

dung: Giữ nguyên nội dung Công văn số 133/UBND-TNMT của Ủy ban nhân 

dân huyện QP. 

Bà Th tiếp tục có đơn khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái 

Bình. 

Ngày 19/01/2017, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành 

Quyết định giải quyết khiếu nại số 207/QĐ-UBND với nội dung: Công nhận và 

giữ nguyên nội dung Quyết định số 16960/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân huyện QP. 

Bà Th, ông T cho rằng sau khi thu hồi đất của gia đình, Nhà nước không 

đền bù về đất, tài sản trên đất cho gia đình ông, bà; Uỷ ban nhân dân huyện QP 

chỉ cho gia đình ông, bà mượn đất theo Quyết định số 04 là không đúng, không 

đảm bảo quyền của chủ sử dụng đối với gia đình ông, bà vì diện tích đất mà hiện 

nay gia đình ông, bà sinh sống chưa thuộc quyền sử dụng hợp pháp của gia đình 

ông, bà. Vì vậy, ngày 03/7/2017, bà Th, ông T có đơn khởi kiện vụ án hành chính 

và ngày 21/7/2017 có đơn khởi kiện bổ sung, yêu cầu Tòa án hủy các Quyết định 

hành chính sau: 

 - Công văn số 133/UBND-TNMT ngày 30/3/2015 của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân huyện QP về việc trả lời đơn đề nghị của bà Lê Thị Th; 

- Quyết định số 16960/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân huyện QP về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của bà Lê Thị Th; 

- Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Thái Bình về việc giải quyết khiếu nại (lần hai) của bà Lê Thị Th. 

Đại diện Uỷ ban nhân dân huyện QP và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

QP trình bày: 

Sau khi giải tỏa thửa đất tại vị trí cửa bệnh viện, gia đình bà Th đã nhận 

thửa đất số 159, tờ bản đồ số 09, loại đất thổ cư, diện tích 150m2 tại khu nhà Đòn 

theo Quyết định số 04/QĐ-UB ngày 01/4/1983 và sử dụng ổn định đến nay. Đất 

này đã được đăng ký vào hồ sơ địa chính qua các thời kỳ (bản đồ được lập theo 

Chỉ thị số 299/TTg năm 1985; bản đồ đo đạc chỉnh lý bản đồ theo Chỉ thị 299/TTg 

năm 1993; bản đồ địa chính đo đạc năm 1998 và Bản đồ VLAP năm 2012). Ngày 

10/11/2012, bà Th ký vào kết quả đo đạc địa chính thửa đất; ngày 28/3/2013, bà 
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Th ký vào đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã được Hội 

đồng tư vấn đất đai của thị trấn QC xét đã đủ điều kiện để đề nghị cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Th.  

Việc bà Th đề nghị khôi phục lại diện tích đất bị thu hồi năm 1983: Diện tích 

đất bà Th mua của bà S mà Nhà nước thu hồi năm 1983 đã được sử dụng hết vào 

việc làm đường và kè sông, do đó không có căn cứ để đáp ứng các nguyện vọng 

của bà Th về việc khôi phục diện tích đất này. 

Vì vậy, không có căn cứ để hủy Công văn số 133/UBND ngày 30/3/2015 của 

Uỷ ban nhân dân huyện QP và Quyết định số 16960/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện QP theo yêu cầu khởi kiện của bà Th. 

Đại diện Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình trình bày:  

Năm 1983, khi Nhà nước mở rộng đường 217 đã lấy vào diện tích đất của gia 

đình bà Th và một số hộ gia đình khác, Uỷ ban nhân dân đã bố trí đất ở tại vị trí 

khác cho các hộ gia đình. Gia đình bà Th sử dụng đất này ổn định đến nay, thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và được thể hiện trên hồ sơ địa chính qua các thời 

kỳ. Đến năm 2014 bà Th mới có đơn đề nghị trả đất và đề nghị đền bù tài sản trên 

đất đang ở vì Uỷ ban nhân dân huyện chỉ cho phép mượn chứ không phải là giao 

đất. Luật đất đai năm 1993 có hiệu lực thi hành mới có quy định đền bù khi thu 

hồi đất, trước đây không quy định. Như vậy, bà Th đề nghị trả lại đất và giải quyết 

đền bù đất ở do Nhà nước thu hồi mở rộng đường 217 năm 1983 là không có cơ 

sở giải quyết. 

 Đơn khiếu nại của bà Th đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện QP, 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình giải quyết đảm bảo đúng trình tự, 

thẩm quyền theo quy định. Vì vậy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình 

giải quyết khiếu nại không chấp nhận khiếu nại của bà Th là đúng pháp luật. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 05/2017/HC-ST ngày 28/9/2017, Tòa án 

nhân dân tỉnh Thái Bình đã quyết định (tóm tắt): 

Bác yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị Th và ông Vũ Đình T về việc yêu cầu 

Tòa án hủy các Quyết định hành chính: Công văn số 133/UBND-TNMT ngày 

30/3/2015 của Ủy ban nhân dân huyện QP, tỉnh Thái Bình về việc trả lời đơn đề 

nghị của bà Lê Thị Th; Quyết định số 16960/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện QP về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị 

Th (lần đầu); Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Th (lần 

hai). 

Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đương 

sự theo quy định của pháp luật. 

Ngày 09/10/2017, bà Lê Thị Th có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm 

nêu trên. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 370/2018/HC-PT ngày 28/8/2018, Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã quyết định: 
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Chấp nhận kháng cáo của người khởi kiện là bà Lê Thị Th và sửa Bản án 

hành chính sơ thẩm số 05/2017/HC-ST ngày 28/9/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Thái Bình như sau: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị Th. 

Hủy các quyết định hành chính bao gồm: Công văn số 133/UBND-TNMT 

ngày 30/3/2015 của Ủy ban nhân dân huyện QP, tỉnh Thái Bình về việc trả lời đơn 

đề nghị của bà Lê Thị Th; Quyết định số 16960/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện QP, tỉnh Thái Bình về việc giải quyết khiếu nại của 

bà Lê Thị Th (lần đầu); Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Th 

(lần hai). 

Ủy ban nhân dân huyện QP, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện QP và Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định 

của pháp luật… 

Tòa án cấp phúc thẩm còn tuyên về án phí. 

Ngày 25/01/2019, Ủy ban nhân dân huyện QP và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện QP có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm đối với Bản án hành chính 

phúc thẩm số 370/2018/HC-PT ngày 28/8/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội với lý do sau khi xét xử phúc thẩm, Uỷ ban nhân dân huyện QP đã tìm 

được bản gốc Thông báo số 47/TB-UB ngày 10/5/1988 của Uỷ ban nhân dân 

huyện QP về kết quả giải quyết đất ở của bà Lê Thị Th. 

Tại Quyết định kháng nghị tái thẩm số 48/2019/KN-HC ngày 20/11/2019, 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã quyết định kháng nghị đối với Bản án hành 

chính phúc thẩm số 370/2018/HC-PT ngày 28/8/2018 của Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Hà Nội theo thủ tục tái thẩm và đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao xét xử theo thủ tục tái thẩm hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 

370/2018/HC-PT ngày 28/8/2018 nêu trên và Bản án hành chính sơ thẩm số 

05/2017/HC-ST ngày 28/9/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình; giao hồ sơ 

vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm lại theo quy định của 

pháp luật. 

Tại phiên tòa tái thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định cần 

thiết kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án hành chính phúc thẩm 

số 370/2018/HC-PT ngày 28/8/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; đề 

nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy Bản án hành chính phúc 

thẩm số 370/2018/HC-PT ngày 28/8/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà 

Nội và Bản án hành chính sơ thẩm số 05/2017/HC-ST ngày 28/9/2017 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Thái Bình; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình 

xét xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Bà Th khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy Công văn số 133/UBND-TNMT 

của Ủy ban nhân dân huyện QP, Quyết định giải quyết khiếu nại số 16960/QĐ-

UBND ngày 27/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện QP và Quyết định 
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giải quyết khiếu nại số 207/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thái Bình có cùng nội dung không chấp nhận yêu cầu đòi lại đất và 

giải quyết đất ở cho gia đình bà Th do Nhà nước thu hồi, mở rộng đường 217 từ 

năm 1983. Quá trình giải quyết tại Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm, 

phía người bị kiện trình bày việc thu hồi đất của gia đình bà Th đã được giải quyết 

đền bù thiệt hại theo Thông báo số 47/TB-UB ngày 10/5/1988 của Ủy ban nhân 

dân huyện QP về kết quả kiểm tra giải quyết đất ở của bà Lê Thị Th (tức T1), 

nhưng không cung cấp được Thông báo này. 

[2] Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ vào Quyết định số 04/QĐ-UB ngày 

01/4/1983 của Ủy ban nhân dân huyện QP về việc cho phép mượn ruộng đất 

không canh tác vào kiến thiết cơ bản để cho rằng năm 1983 gia đình bà Th bị thu 

hồi đất đã được giải quyết đền bù, hỗ trợ đối với diện tích đất bị thu hồi. Tuy 

nhiên, tại Quyết định số 04/QĐ/UB nêu trên chỉ có nội dung: Ủy ban nhân dân 

huyện QP cho phép ông Vũ Đình T (chồng bà Th) được mượn đất của Hợp tác xã 

thị trấn QC, diện tích 150m2; người mượn đất phải bảo đảm xây dựng đúng quy 

hoạch, không được đào bới làm vỡ mặt bằng… mà không có nội dung liên quan 

tới việc giải quyết đền bù, hỗ trợ do bị thu hồi đất. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm 

bác yêu cầu khởi kiện của bà Th là chưa đủ căn cứ.   

[3] Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Ủy ban nhân dân huyện QP cho rằng 

sau khi bị thu hồi đất, gia đình bà Th có đơn đề nghị giải quyết hỗ trợ do di chuyển 

nhà năm 1983 và việc giải quyết khiếu nại của bà Th đã được Ủy ban nhân dân 

thị trấn QC giải quyết xong từ năm 1988 bằng Thông báo số 47/TB-UB ngày 

10/5/1988 nhưng không xuất trình được tài liệu, chứng cứ chứng minh. Do đó, 

Tòa án cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của bà Th, sửa bản án sơ thẩm, 

chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Th, hủy các Quyết định giải quyết khiếu nại 

của Ủy ban nhân dân huyện QP và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. 

[4] Sau khi xét xử phúc thẩm, Ủy ban nhân dân huyện QP và Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện QP có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm đối với Bản 

án phúc thẩm nêu trên và cung cấp thêm tài liệu mới là bản phô tô, có chứng thực 

Thông báo số 47/TB-UB ngày 10/5/1988 của Ủy ban nhân dân huyện QP về kết 

quả kiểm tra giải quyết đất ở của bà Lê Thị Th. Theo Thông báo này thì ngày 

09/5/1988, Thường trực huyện Ủy, Ủy ban nhân dân huyện QP cùng các ngành 

Thanh tra, Tư pháp, Giao thông, Ruộng đất, Viện kiểm sát nhân dân, Công an, 

Thường trực Đảng ủy và Ủy ban nhân dân thị trấn QC đã họp và ban hành Nghị 

quyết về việc giải quyết đất ở của gia đình bà Th, có nội dung: “Tháng 3 năm 

1983 thi hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện khóa 11 kỳ họp thứ 4 về 

việc thực hiện quyết định quy hoạch thị trấn QC đã được Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thái Bình phê duyệt năm 1976. Huyện Ủy và Ủy ban nhân dân huyện giao cho 

Ban chỉ đạo xây dựng thị trấn cùng Đảng ủy - Ủy ban nhân dân thị trấn và các 

ngành có chức năng tiến hành khảo sát và thu dỡ để thi công …, nhiều gia đình 

đã chấp hành chủ trương trên một cách nghiêm túc, trong đó có gia đình bà Th. 

Căn cứ vào những vấn đề đã nêu trên, xét tiêu chuẩn và điều kiện thực tế, hoàn 

cảnh cụ thể và đơn xin đất của gia đình bà Th, mặc dù bà mua đất rồi lại bán đất, 

Ban chỉ đạo xây dựng thị trấn và Hợp tác xã thị trấn vẫn đề nghị Ủy ban nhân 

dân huyện chiếu cố xét cấp cho gia đình bà Lê Thị Th một lô đất để ở để tạo điều 
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kiện ổn định cuộc sống. Ngày 01 tháng 4 năm 1983 Ủy ban nhân dân huyện QP 

đã có Quyết định số 04 đồng ý cho bà Th mượn 1 lô đất có diện tích 50m2 tại khu 

vực chợ Hôm thị trấn QC cũ…Ủy ban nhân dân thị trấn cùng Hợp tác xã nông 

nghiệp giao đất, bà Th đã nhận đất làm nhà nay đang sử dụng, bà Th vẫn đề nghị 

xin thêm 3 đến 4 mét mặt đường 217 để làm quán bán hàng, xin được trợ cấp một 

phần để tạo điều kiện sinh hoạt và ăn ở cho gia đình… Khi di chuyển chỗ kinh tế 

gặp khó khăn nhà nước đã hỗ trợ nguyên vật liệu tư trang như: năm 1983 trợ cấp 

1.500 đồng, năm 1986 cho 70kg thóc, 1 áo rét, 1 quần, 1 màn đôi, 1 chăn và cấp 

phiếu cho mua 2 tấn than, năm 1985 1.000 viên ngói, năm 1987 có 20 cây tre”. 

Như vậy, có cơ sở xác định việc thu hồi đất của gia đình bà Th năm 1983 đã được 

Ủy ban nhân dân huyện QP giải quyết xong ngày 10/5/1988. 

 [5] Gia đình bà Th đã được giao đất và sử dụng ổn định từ đó đến nay, đã 

được hỗ trợ một số tài sản và đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. Quá trình giải quyết vụ án, phía Người bị kiện không cung cấp được 

cho Tòa án Thông báo số 47/TB-UB ngày 10/5/1988 của Ủy ban nhân dân huyện 

QP, tỉnh Thái Bình, Người khởi kiện trình bày không nhận được Thông báo này 

nên Tòa án các cấp không có căn cứ để giải quyết. Nay phía Người bị kiện mới 

cung cấp được Thông báo số 47/TB-UB nêu trên. Đây là tình tiết mới quan trọng 

của vụ án, được cung cấp cho Tòa án khi xem xét đơn đề nghị tái thẩm. 

[6] Mặt khác, theo Quyết định số 04/QĐ-UB ngày 01/4/1983 thì Ủy ban 

nhân dân huyện QP cho gia đình bà Th mượn 150m2 đất tại thị trấn QC. Nhưng 

theo nội dung Thông báo số 47/TB-UB ngày 10/5/1988 (có trích dẫn Quyết định 

số 04/QĐ-UB ngày 01/4/1983) thì Ủy ban nhân dân huyện QP cho gia đình bà Th 

mượn lô đất có diện tích 50m2 tại thị trấn QC. Năm 1987, khi đo đạc lại, diện tích 

đất gia đình bà Th sử dụng là 94,95m2 (tăng so với quyết định của Ủy ban nhân 

dân huyện cấp là 44,95m2). Bà Th chứng kiến việc đo đạc, công nhận và ký tên 

vào biên bản.  

[7] Nội dung của Thông báo số 47/TB-UB ngày 10/5/1988 phù hợp với số 

liệu thực tế thể hiện trong hồ sơ địa chính lưu tại Ủy ban nhân dân thị trấn QC qua 

các thời kỳ, cụ thể: Bản đồ địa chính năm 1985 thể hiện thửa đất có diện tích 

100m2; Bản đồ đo đạc chỉnh lý năm 1993 thể hiện thửa đất có diện tích 115m2; 

Bản đồ địa chính đo đạc năm 1998 thể hiện thửa đất có diện tích 125,3m2; Bản đồ 

địa chính năm 2012 thể hiện thửa đất có diện tích 140,2m2. Theo Thông báo số 

47/TB-UB thì bà Th cho rằng bà mua của ông Kh, bà S 80m2 đất năm 1980. Ủy 

ban nhân dân đã thu hồi toàn bộ nhưng chỉ giao cho gia đình bà 50m2. Tuy nhiên, 

trên thực tế, gia đình bà Th vẫn đang sử dụng 140,2m2 (nhiều hơn diện tích đất bị 

thu hồi) và đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Như 

vậy, Thông báo số 47/TB-UB có những nội dung mâu thuẫn với các tài liệu, chứng 

cứ có trong hồ sơ vụ án và chưa được Tòa án các cấp xem xét. 

[8] Thông báo số 47/TB-UB ngày 10/5/1988 là tài liệu mới thu thập được 

sau khi xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, là tình tiết quan trọng mà đương sự chưa 

cung cấp được cho Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án và có thể làm thay đổi 

cơ bản nội dung của vụ án. Do đó, cần thiết phải giao cho Tòa án cấp sơ thẩm xét 

xử sơ thẩm lại, làm rõ những mâu thuẫn trong nội dung của Thông báo số 47/TB-
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UB với các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án và những nội dung mới của Thông 

báo số 47/TB-UB để làm căn cứ giải quyết vụ án. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 285 Luật Tố tụng hành chính;  

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 48/2019/KN-HC ngày 20/11/2019 

của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với Bản án hành chính phúc thẩm số 

370/2018/HCPT ngày 28/8/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.  

2. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 370/2018/HC-PT ngày 28/8/2018 

của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và Bản án hành chính sơ thẩm số 

05/2017/HC-ST ngày 28/9/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình. 

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm lại 

theo quy định của pháp luật. 

 
 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC; 

- Viện trưởng VKSNDTC (để biết); 
- TAND cấp cao tại Hà Nội; 
- TAND tỉnh Thái Bình (kèm HSVA); 

- Vụ 10- VKSND tối cao;
 

- Cục THADS tỉnh Thái Bình; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: HSVA, THS, VP, VGĐKT3 (3b). 
 

 

 

 

   

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

CHÁNH ÁN 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Hòa Bình 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

      Quyết định giám đốc thẩm 

        Số:  30   /2019/HC-GĐT 

  Ngày 06/11/2019 

V/v khởi kiện quyết định cưỡng chế 

thu hồi đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đào Thị Xuân Lan; 

Các Thẩm phán: - Bà Lương Ngọc Trâm; 

 - Ông Đặng Xuân Đào; 

 - Ông Nguyễn Văn Thuân; 

       - Ông Nguyễn Văn Tiến. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Đông, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Ông Nguyễn Thành Dương, 

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa. 

Ngày 06/11/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa giám đốc 

thẩm xét xử vụ án “Khởi kiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất” giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Ông Võ Văn S, sinh năm 1979;

Cư trú tại: Thôn TT, xã VT, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

2. Người bị kiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh

Hòa. 

Địa chỉ: 42 Lê Thánh Tôn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Anh T – Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố Nha Trang (Giấy ủy quyền số 6416 ngày 21/9/2017 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang).     

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Ngày 27/10/2006, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 

1825/QĐ-UB phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống thoát lũ từ cầu 

Phú Vinh về đến đầu sông Tắc. 

Ngày 12/12/2007, ông Võ Văn S được Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 1281, Tờ bản đồ số 4, xã 
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Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, diện tích 67,4 m2; trong đó, đất ở tại nông thôn 25 

m2, đất trồng cây lâu năm 42,4 m2. 

Ngày 14/12/2011, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang ban hành Quyết 

định số 4259/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng 

mặt bằng đối với hộ gia đình ông S với số tiền 22.579.000 đồng. Ông S không đồng  

ý nhận tiền bồi thường. 

Ngày 11/6/2012, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang ban hành Quyết định 

số 1433/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Võ Văn S để thực hiện 

dự án Hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đến đầu sông Tắc, thành phố Nha Trang. 

Ngày 26/9/2014, Uỷ ban nhân dân thành phố Nha Trang ban hành Quyết định 

số 5628/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải 

phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông Võ Văn S, thuộc diện giải tỏa do bị ảnh 

hưởng bởi dự án Hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đến đầu sông Tắc, thành phố 

Nha Trang (đoạn qua xã Vĩnh Thái), với số tiền bồi thường, hỗ trợ bổ sung là 

900.000 đồng (giá trị 01 cây dừa).  

Ngày 09/8/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang ban hành 

Quyết định số 4907/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông S để 

thực hiện dự án Hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đến đầu sông Tắc, thành phố 

Nha Trang. 

Ngày 16/11/2016, ông Võ Văn S có đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy các 

Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 11/6/2012, Quyết định số 4259/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang nêu trên và Quyết định 

số 4907/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha 

Trang. Ngày 17/4/2017 ông S có đơn bổ sung đơn khởi kiện chỉ yêu cầu Tòa án hủy 

Quyết định số 4907/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố Nha Trang về cưỡng chế thu hồi đất. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 09/2017/HC-ST ngày 31/7/2017, Tòa án 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định: 

“Bác yêu cầu của ông Võ Văn S đối với yêu cầu hủy Quyết định số 4907/QĐ-

UBND ngày 09/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang về việc 

cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Võ Văn S để thực hiện dự án Hệ thống thoát lũ 

từ cầu Phú Vinh về đến đầu sông Tắc, thành phố Nha Trang.” 

Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 09/8/2017, ông Võ Văn S kháng cáo toàn bộ bản án hành chính sơ 

thẩm. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 169/2017/HC-PT ngày 25/9/2017, Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng quyết định: 

“Chấp nhận kháng cáo của ông Võ Văn S; 

Sửa Bản án hành chính sơ thẩm số 09/2017/HC-ST ngày 31/7/2017 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 
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Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Võ Văn S: Hủy Quyết định số 4907/QĐ-

UBND ngày 09/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang về việc 

cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Võ Văn S  để thực hiện dự án Hệ thống thoát lũ 

từ cầu Phú Vinh về đến đầu sông Tắc, thành phố Nha Trang.” 

Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

Ngày 08/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có đơn đề nghị giám đốc 

thẩm đối với Bản án hành chính phúc thẩm số 169/2017/HC-PT ngày 25/9/2017 của 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

Tại Quyết định số 21/2018/KN-HC ngày 23/10/2018, Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao đã kháng nghị Bản án hành chính phúc thẩm số 169/2017/HC-PT ngày 

25/9/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; đề nghị Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 

169/2017/HC-PT ngày 25/9/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; giữ 

nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 09/2017/HC-ST ngày 31/7/2017 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Thửa đất số 1281, Tờ bản đồ số 04, diện tích 67,4 m2 của ông Võ Văn S 

được Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất ngày 12/12/2007. Ngày 27/10/2006, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh 

Hòa ban hành Quyết định số 1825/QĐ-UB phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 

trình Hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đến đầu sông Tắc, thành phố Nha Trang. 

Do phần đất nêu trên của ông S nằm trong đất dự án xây dựng công trình nên ngày 

11/6/2012, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang ban hành Quyết định số 

1433/QĐ-UBND về việc thu hồi phần đất này của gia đình ông S để thực hiện dự 

án. Ông S không thực hiện việc bàn giao đất với lý do đất của ông không nằm trong 

phạm vi dự án và việc thu hồi đất thổ cư nhưng không được cấp đất tái định cư. 

[2] Căn cứ vào hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Hệ thống 

thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đến đầu sông Tắc được phê duyệt ngày 19/01/2010,  

Bản đồ trích đo địa chính được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 

29/3/2010, hồ sơ kỹ thuật thửa đất, biên bản kiểm kê khối lượng bồi thường, giải 

tỏa (có chữ ký xác nhận của ông S) và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Thửa 

đất số 1281, Tờ bản đồ địa chính số 4, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang (tương 

ứng với Thửa số 220 - bản đồ trích đo địa chính) là thửa đất thuộc phạm vi dự án 

Hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đến đầu sông Tắc. Ông S cho rằng diện tích 

đất của ông không nằm trong dự án là không có căn cứ.  

[3] Tại Biên bản xem xét thẩm định tại chỗ ngày 09/7/2019 do Tòa án nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa tiến hành, ông Võ Văn S xác định thửa đất của ông thuộc dự 

án Hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh đến đầu sông Tắc. 
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[4] Dự án hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đến đầu sông Tắc, thành phố 

Nha Trang là dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đúng thủ tục pháp luật, 

dự án nhằm mục đích lợi ích công cộng thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định 

tại khoản 1 Điều 38 Luật Đất đai năm 2003. Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang 

thu hồi đất của ông S để thực hiện dự án là đúng pháp luật. 

[5] Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 

4259/QĐ-UBND ngày 14/12/2011 về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ 

giải phóng mặt bằng đối với gia đình ông S với số tiền 22.579.000 đồng. Ngày 

26/9/2014, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang ban hành Quyết định số 

5628/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng 

mặt bằng đối với hộ gia đình ông S với số tiền là 900.000 đồng (giá trị 01 cây dừa). 

Như vậy, việc giải quyết bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất đã được Ủy ban nhân 

dân thành phố Nha Trang giải quyết.  

[6] Ông S khởi kiện Quyết định số 4907/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang về việc cưỡng chế thu hồi đất để thực 

hiện dự án hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đến đầu sông Tắc, thành phố Nha 

Trang. Thời điểm cưỡng chế thu hồi đất khi Luật Đất đai năm 2013 đã có hiệu lực 

thi hành, tại khoản 2 Điều 71 quy định:  

“Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều 

kiện sau đây: 

 a) Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy 

ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi 

và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết 

phục;….” 

 [7] Việc thu hồi đất là đúng quy định của pháp luật, tại đơn khởi kiện và các 

phiên tòa, ông S thừa nhận đã nhiều lần được vận động, thuyết phục nhận tiền bồi 

thường và bàn giao mặt bằng nhưng ông S không chấp hành Quyết định thu hồi đất. 

Chính quyền xã cũng đã nhiều lần vận động ông S bàn giao mặt bằng nhưng ông S 

không bàn giao mặt bằng. Do vậy, ngày 09/8/2016, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành 

phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 4907/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu 

hồi đất đối với hộ ông S để thực hiện dự án là đúng pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm 

bác yêu cầu khởi kiện của ông S về yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nhà Trang là có căn cứ.  

[8] Tại khoản 6 Điều 210 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Đối với những dự 

án, hạng mục đã chi trả xong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày Luật này 

có hiệu lực thi hành thì không áp dụng theo quy định của Luật này. Trường hợp 

những dự án, hạng mục đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã 

được phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương 

án đã phê duyệt, không áp dụng theo quy định của Luật này”. Như vậy, tại khoản 6 

Điều 210 Luật Đất đai năm 2013 chỉ quy định đối với việc thực hiện bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư theo phương án đã được duyệt trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có 

hiệu lực, không áp dụng đối với việc cưỡng chế thu hồi đất. Trường hợp này, việc 
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cưỡng chế thu hồi đất phải chịu sự điều chỉnh của Luật Đất đai năm 2013 như Tòa 

án cấp sơ thẩm áp dụng là đúng. 

[9] Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ khoản 6 Điều 210 Luật Đất đai năm 2013 để 

áp dụng Điều 32 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy 

định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư để cho rằng do việc thu hồi đất đối với gia đình ông S không đúng trình 

tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nên Quyết định cưỡng chế thu 

hồi đất số 4907/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Nha 

Trang trái pháp luật là không đúng. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 271, khoản 2 Điều 272, Điều 273 Luật tố tụng hành 

chính; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 21/2018/KN-HC ngày 23/10/2018 

của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với Bản án hành chính phúc thẩm số 

169/2017/HCPT ngày 25/9/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.  

2. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 169/2017/HCPT ngày 25/9/2017 của 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 

09/2017/HC-ST ngày 31/7/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 

3. Án phí: Ông Võ Văn S phải chịu 300.000 đồng án phí sơ thẩm và 300.000 

đồng án phí phúc thẩm. Hoàn trả 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí sơ thẩm cho 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

 
 

Nơi nhận: 
- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- Viện trưởng VKSNDTC (để biết); 
- TAND cấp cao tại Đà Nẵng; 
- TAND tỉnh Khánh Hòa; 

- Vụ 10- VKSND tối cao;
 

- Cục THADS tỉnh Khánh Hòa; 
- Lưu: HSVA, THS, VP, V3 (3b). 

 

 

 

 

   

        TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Đào Thị Xuân Lan 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 29/2019/HC-GĐT 

Ngày 06/11/2019 

V/v khiếu kiện quyết định hành 

          chính trong lĩnh vực quản lý đất đai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Xuân Đào; 

Các Thẩm phán: - Ông Nguyễn Văn Thuân; 

 - Ông Nguyễn Văn Tiến; 

 - Bà Đào Thị Xuân Lan; 

 - Bà Lương Ngọc Trâm. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Đông, Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông Lê 

Thành Dương - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 06/11/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa giám 

đốc thẩm xét xử vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định hành chính trong 

lĩnh vực quản lý đất đai” giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Bà Trần Thị Thanh G, sinh năm 1959;

Người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện: Ông Đoàn Đình Đ, 

sinh năm 1956 (theo Văn bản ủy quyền ngày 28/12/2015 của bà G); 

Cùng cư trú tại: Số X, đường Y, khóm Z, phường Z, thành phố B, tỉnh 

Bạc Liêu. 

2. Người bị kiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu;

Địa chỉ: Số X1, đường Y1, phường Z1, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. 

Người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện: Bà Hồ Tuyết T, 

Thanh tra viên Thanh tra tỉnh Bạc Liêu (theo Văn bản ủy quyền ngày 

24/02/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu); 
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3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu; 

Người đại diện theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu: Bà Hồ 

Tuyết T, Thanh tra viên Thanh tra tỉnh Bạc Liêu (theo Văn bản ủy quyền ngày 

24/02/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu); 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu; 

Người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố B, 

tỉnh Bạc Liêu: Ông Trần Sỹ E, Phó Chánh Thanh tra thành phố B, tỉnh Bạc Liêu 

(theo Văn bản ủy quyền số 11/UBND-GUQ ngày 04/4/2016 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu); 

- Trường Đại học BL; 

Địa chỉ: Số X2, đường Y2, Phường Z2, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. 

Người đại diện theo ủy quyền của Trường Đại học BL: Ông Hồ Văn T1, 

Trưởng phòng Phòng hành chính-Quản trị Trường Đại học BL (theo Văn bản ủy 

quyền số 140/GUQ-ĐHBL ngày 04/4/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học 

BL). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Ngày 09/3/1981, Ủy ban nhân dân tỉnh Minh Hải (cũ) ban hành Quyết 

định số 08/QĐ-UB cấp cho Trường Quản lý hợp tác hóa Nông nghiệp trực thuộc 

Ban cải tạo Nông nghiệp tỉnh Minh Hải một phần đất khu D cũ, ở sát lộ giao 

thông với diện tích 46.200 m2 trong đó có hai dãy nhà 30 căn 01 dãy, căn sát lộ 

cập với Cảnh sát hình sự, một Hội trường, một nhà ăn, một nhà bếp và một số 

đất ruộng... để xây dựng vào việc chung. 

Ngày 01/6/1982, Ủy ban nhân dân tỉnh Minh Hải (cũ) ban hành Quyết 

định số 90/QĐ-UB giao khu vực Trường Quản lý hợp tác hóa Nông nghiệp cho 

Trường Trung học sư phạm tỉnh Minh Hải (nay là trường Đại học BL) để xây 

dựng trường.  

Ngày 24/8/1982, Ủy ban nhân dân tỉnh Minh Hải (cũ) ban hành Quyết 

định số 139/QĐ-UB chuyển giao toàn bộ diện tích khu vực Trường Quản lý hợp 

tác hóa Nông nghiệp tỉnh (khu vực công binh) theo vị trí giới hạn, phạm vi, diện 

tích và kích thước đã ghi tại Quyết định số 08/QĐ-UB ngày 09/3/1981 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Minh Hải để xây dựng Trường Trung học sư phạm của tỉnh 

Minh Hải. 

Ngày 19/3/1985, Ủy ban xây dựng cơ bản tỉnh Minh Hải (cũ) có Công 

văn số 03/CV/QH gửi Ban Giám hiệu Trường Trung học sư phạm về việc giao 

cho Trường Trung học sư phạm có trách nhiệm quản lý toàn bộ khu vực đất 

Trung tâm D cũ.   

Ngày 30/3/1991, Trường Trung học sư phạm tỉnh Minh Hải (cũ) ban hành 

Quyết định số 24/QĐ tạm giao cho ông Đoàn Đình Đ (là chồng bà Trần Thị 

Thanh G, là cán bộ nhà trường) ô đất số 10, lô số 3, diện tích 1.612 m2 (31m x 
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52 m) thuộc phần đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Minh Hải (cũ) tạm giao cho 

Trường (khu D cũ) để làm nhà và sản xuất. Theo Quyết định này, ông Đ phải 

nộp lệ phí sử dụng đất theo quy định của Nhà nước (khoảng 193 đồng/m2). 

Trước mắt mỗi ô đất làm nhà phải đóng 10.000 đồng, mỗi ô đất sản xuất (dưới 

1.000 m2) phải đóng 5.000 đồng để Trường hợp đồng với Sở Xây dựng về quy 

hoạch đất. 

Ngày 21/5/1998, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết 

định số 278/QĐ-UB hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho Trường Trung học sư phạm BL với tổng diện tích đất là 20.842,50 m2. 

Ngày 31/5/1998, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đối với diện tích trên cho Trường Trung học sư phạm BL.  

Ngày 24/4/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 

817/QĐ-UBND thu hồi 7.736,82 m2 đất của Trường Trung học sư phạm BL và 

giao cho Công ty TNHH xây dựng thương mại và du lịch TH xây dựng Trường 

mầm non TH.  

Ngày 31/5/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 

1134/QĐ-UBND điều chỉnh lại diện tích thu hồi là 7.708,70 m2 đất của Trường 

Trung học sư phạm BL và giao cho Công ty TNHH xây dựng thương mại và du 

lịch TH xây dựng Trường mầm non trên.  

Ngày 16/01/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 

66/QĐ-UBND điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 817/QĐ-UBND và 

số 1134/QĐ-UBND như trên với nội dung: “Thu hồi 7.708,70 m2 đất của 

Trường Trung học sư phạm trước đây, hiện nay do 22 hộ gia đình, cá nhân, tổ 

chức (Ủy ban nhân dân phường 1) đang sử dụng (có danh sách kèm theo) giao 

cho Công ty…”. 

Ngày 10/7/2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố B ban hành Quyết 

định số 984/QĐ-UBND chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ 

bà G bị ảnh hưởng dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non TH (kèm trích lục 

phương án bồi thường) với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là: 830.345.460 đồng 

(hỗ trợ công tôn tạo đất và bồi thường, hỗ trợ 80% tài sản trên đất). Ngoài ra, hộ 

bà G còn được xem xét bán cho 02 nền tái định cư, trong đó 01 nền được chủ 

đầu tư hỗ trợ 100 % tiền sử dụng đất, 01 nền còn lại phải nộp tiền sử dụng đất 

cho nhà nước.  

Không đồng ý với Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 10/7/2013 nêu 

trên, ngày 08/10/2013, bà G có đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân thành phố B.  

Ngày 04/12/2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố B ban hành Quyết 

định số 236/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại với nội dung: Bác các khiếu nại của 

bà G về việc yêu cầu phải có quyết định thu hồi đất đối với hộ bà G, phải bồi 

thường giá trị đất bị thu hồi; bồi thường 100 % tài sản trên đất; xác định lại diện 

tích đất bị thu hồi; tính lại chính sách hỗ trợ, tái định cư. Thống nhất bổ sung hỗ 

trợ ngừng hoạt động kinh doanh 1.000.000 đồng/tháng, với thời gian 06 tháng. 

Sau đó, bà G tiếp tục khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu. 

166



 4  

Ngày 23/3/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết 

định số 412/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại của bà G với nội dung: Bác đơn 

khiếu nại của bà G về yêu cầu phải có quyết định thu hồi đất và bồi thường giá 

trị đất cho hộ bà G; giữ nguyên Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố B. 

Ngày 28/12/2015, bà G khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 

412/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho rằng phần đất bị thu hồi của 

bà G có nguồn gốc của Trường Trung học sư phạm tỉnh Minh Hải (cũ) quản lý. 

Việc tạm giao đất của Ban giám hiệu Trường Trung học sư phạm tỉnh Minh Hải 

là không đúng thẩm quyền. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố B căn cứ khoản 1 

Điều 46 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007; khoản 1 Điều 43 Luật 

Đất đai năm 2003 không bồi thường giá trị đất nhưng hỗ trợ công tôn tạo với giá 

110.000 đồng/m2 và hỗ trợ 80% tài sản trên đất cho bà G là đúng theo quy định 

tại khoản 3 Điều 19 Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 29/12/2013 của UBND 

tỉnh Bạc Liêu.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố B cho rằng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết khiếu nại 

hành chính đối với hộ bà G là đúng theo quy định của pháp luật. 

Trường Đại học BL có ý kiến: Trường Trung học sư phạm BL sáp nhập 

về Trường cao đẳng sư phạm BL năm 2001, về cơ sở vật chất bao gồm 20.842,5 

m2 đất cùng công trình trên đất. Tháng 11/2006, Trường Đại học BL được thành 

lập trên cơ sở sáp nhập Trường cao đẳng sư phạm BL và Trung tâm giáo dục 

thường xuyên tỉnh Bạc Liêu. Phần đất trong vụ khiếu kiện của bà G không liên 

quan đến việc quản lý của Trường cao đẳng sư phạm trước đây, cũng như 

Trường Đại học BL hiện tại. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 10/2016/HC-ST ngày 29/6/2016, Tòa 

án nhân dân tỉnh Bạc Liêu quyết định:  

Chấp nhận một phần yêu cầu của bà Trần Thị Thanh G kiện yêu cầu hủy 

Quyết định số 412/QĐ-UB ngày 23/3/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bạc Liêu; Quyết định số 236/QĐ ngày 04/12/2013 và Quyết định số 984/QĐ 

ngày 10/7/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố B. 

Hủy một phần các Quyết định số 412/QĐ-UB ngày 23/3/2015 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu; Quyết định số 236/QĐ ngày 04/12/2013 và 

Quyết định số 984/QĐ ngày 10/7/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố B. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng 

cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật. 

Ngày 11/7/2016, bà G kháng cáo một phần bản án sơ thẩm. 

Ngày 12/7/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu kháng cáo một 

phần quyết định của bản án sơ thẩm về việc bồi thường 100% giá trị tài sản trên 
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đất cho bà G theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP 

ngày 13/8/2009. 

Ngày 14/7/2016, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban 

hành Kháng nghị số 01/KN-VKS-HC đề nghị sửa toàn bộ bản án sơ thẩm theo 

hướng bác yêu cầu khởi kiện của bà G. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 132/2017/HC-PT ngày 11/7/2017, 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

Chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc 

Liêu. Không chấp nhận kháng cáo của bà Trần Thị Thanh G. Sửa một phần bản 

án sơ thẩm; tuyên xử:  

Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Thanh G về yêu cầu hủy 

Quyết định số 412/QĐ-UB ngày 23/3/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bạc Liêu; Quyết định số 236/QĐ ngày 04/12/2013 và Quyết định số 984/QĐ 

ngày 10/7/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố B. 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

Ngày 21/02/2018, bà Trần Thị Thanh G có đơn đề nghị xem xét Bản án 

phúc thẩm nêu trên theo thủ tục giám đốc thẩm.  

Tại Quyết định số 43/2019/KN-HC ngày 23/8/2019, Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao đã kháng nghị Bản án hành chính phúc thẩm số 

132/2017/HC-PT ngày 11/7/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh theo thủ tục giám đốc thẩm và đề nghị Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy Bản án hành 

chính phúc thẩm số 132/2017/HC-PT ngày 11/7/2017 của Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bản án hành chính sơ thẩm số 

10/2016/HC-ST ngày 29/6/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu; giao hồ 

sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy 

định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị 

của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Diện tích đất hộ bà G đang quản lý, sử dụng và bị thu hồi để giao 

cho Công ty TH xây dựng Trường Mầm non TH có nguồn gốc là đất Nhà nước 

đã giao cho Trường Trung học sư phạm tỉnh Minh Hải (cũ) từ năm 1985. Đến 

năm 1991, nhà trường đã giao cho nhiều cán bộ, nhân viên để xây dựng nhà ở 

và sản xuất; trong đó, có gia đình ông Đ (là chồng bà G). Năm 1998, Trường 

Trung học sư phạm BL (Trường Trung học sư phạm tỉnh Minh Hải (cũ) trước 

đây) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 20.842,50 m2, 

không bao gồm diện tích đất ông Đ (là chồng bà G) đã được giao. Quá trình sử 

dụng, Trường Trung học sư phạm tỉnh Minh Hải (cũ), sau này là Trường Trung 
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học sư phạm BL và nay là Trường Đại học BL đều không có tranh chấp về 

quyền sử dụng đất với hộ bà G. Từ năm 1998 cho đến khi thu hồi đất để thực 

hiện dự án xây dựng Trường mầm non TH (năm 2013) thì Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bạc Liêu chưa thực hiện việc quản lý hay bố trí sử dụng đối với diện tích 

đất trước đây đã tạm giao cho Trường Trung học sư phạm quản lý mà hộ bà G 

là người trực tiếp sử dụng ổn định, không tranh chấp từ khi được giao đất (năm 

1991). Theo Trích lục phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ 

bà G (kèm theo Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 10/7/2013 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố B) thì hộ bà G đang sử dụng Thửa số 56-2, Tờ bản 

đồ số 1, diện tích 1.079,30 m2 tại: Khóm Z, phường Z1, thành phố B, tỉnh Bạc 

Liêu.  

[2] Tại Quyết định số 24/QĐ ngày 30/3/1991, Trường Trung học sư 

phạm tỉnh Minh Hải (cũ) tạm giao đất làm nhà và sản xuất cho ông Đ (là chồng 

bà G) là không đúng thẩm quyền. Theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Nghị 

định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về 

việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử 

dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 

đất và giải quyết về đất đai quy định như sau: “Đất được giao không đúng 

thẩm quyền trước ngày 01-7-2004 nhưng người đang sử dụng đất đã nộp tiền 

để sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì việc bồi thường, hỗ trợ 

về đất được thực hiện theo quy định sau: 1. Trường hợp sử dụng đất trước 

ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì người đang sử dụng đất được bồi thường, hỗ 

trợ về đất đối với diện tích và loại đất được giao…”. Theo đơn khởi kiện và 

quá trình giải quyết vụ án, bà G khai gia đình bà chưa nộp tiền (lệ phí) sử dụng 

đất theo quy định tại Điều II Quyết định số 24/QĐ ngày 30/3/1991 của Trường 

Trung học sư phạm Minh Hải (cũ). Do vậy, hộ bà G không đủ điều kiện để 

được bồi thường về đất theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Nghị định số 

84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 nêu trên. 

[3] Diện tích đất hộ bà G sử dụng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền 

dụng đất, Quyết định số 24/QĐ ngày 30/3/1991 của Trường Trung học Sư 

phạm Minh Hải (cũ) không phải là một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1 

Điều 50 Luật Đất đai năm 2003, nhưng hộ bà G đã sử dụng đất trước ngày 

15/10/1993, không có tranh chấp, trên đất có nhà ở của hộ gia đình bà G và đất 

đã được xác định là đất ở khu dân cư. Tại điểm a, khoản 1 Điều 44 Nghị định 

số 84/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ nêu trên quy định: “1. Trường 

hợp thu hồi đối với đất sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 nhưng 

không có Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 

1 Điều 50 của Luật Đất đai và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đất đó 

không có tranh chấp thì việc bồi thường, hỗ trợ về đất thực hiện theo quy định 

sau: 

a) Trường hợp đất đang sử dụng là đất có nhà ở và không thuộc một 

trong các trường hợp sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định này 

(các trường hợp do lấn chiếm, vi phạm quy hoạch) thì người đang sử dụng đất 

được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng nhưng diện tích 

169



 7  

được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất ở theo quy định tại khoản 2 

Điều 83 và khoản 5 Điều 84 của Luật Đất đai tại thời điểm có quyết định thu 

hồi đất. Đối với phần đất vượt quá hạn mức giao đất ở và phần diện tích đất 

vườn, ao trên cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở 

(nếu có) thì được bồi thường, hỗ trợ về đất theo quy định đối với đất nông 

nghiệp xen kẽ trong khu dân cư”. 

Như vậy, hộ bà G không đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ về đất 

theo khoản 1 Điều 46 Nghị định số 84/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ 

nhưng đủ điều kiện để được bồi thường, hỗ trợ về đất theo điểm a, khoản 1 

Điều 44 của Nghị định này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố B và Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu không xem xét bồi thường về đất cho hộ bà G 

theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 44 Nghị định số 84/NĐ-CP ngày 

25/5/2007 của Chính phủ là không đúng pháp luật. 

[4] Do đất bị thu hồi của hộ bà G thuộc trường hợp được bồi thường về 

đất như nêu trên nên phải căn cứ vào khoản 1 Điều 20 Nghị định số 

197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ 

trợ khi thu hồi đất để bồi thường 100 % giá trị tài sản trên đất cho hộ bà G: “1. 

Nhà, công trình khác được phép xây dựng trên đất có đủ điều kiện bồi thường 

quy định tại Điều 8 của Nghị Định này thì được bồi thường theo quy định tại 

Điều 19 của Nghị định này”. Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu của bà G về việc 

áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 44 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP nêu trên 

để xem xét việc bồi thường, hỗ trợ về đất bị thu hồi là không đúng pháp luật. 

Riêng việc Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu của bà G hủy một 

phần các Quyết định số 412/QĐ-UB ngày 23/3/ 2015 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bạc Liêu; Quyết định số 236/QĐ ngày 04/12/2013 và số 984/QĐ 

ngày 10/7/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố B để tính lại giá bồi 

thường tài sản có trên đất bị thu hồi là đúng. Tuy nhiên, việc Tòa án cấp sơ 

thẩm nhận định rằng: Điều 19 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP nêu trên bị hủy 

bỏ bởi Điều 41 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ 

quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư nên điểm b, khoản 2 Điều 20 Nghị định số 197/2004/NĐ-

CP ngày 03/12/2004 không còn giá trị áp dụng là không đúng. Trường hợp này 

vẫn phải áp dụng quy định tại Điều 20 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP và quy 

định tại Điều 24 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP nêu trên để bồi thường 100 % 

giá trị tài sản trên đất cho bà G. Tòa án cấp phúc thẩm nhận định hộ bà G 

không đủ điều kiện để được bồi thường về đất theo Điều 44 Nghị định số 

84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007, chỉ được hỗ trợ công tôn tạo (110.000 đ/m2) 

và 80% giá trị tài sản trên đất như Ủy ban nhân dân thành phố B đã quyết định 

phù hợp với quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 20 Nghị định số 197/2004/NĐ-

CP nên đã bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà G là không đúng pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 266, khoản 1 Điều 271, khoản 3 Điều 
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272 và khoản 2 Điều 274 Luật Tố tụng hành chính năm 2015; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 43/2019/KN-HC 

ngày 23/8/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với Bản án hành 

chính phúc thẩm số 132/2017/HC-PT ngày 11/7/2017 của Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

2. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 132/2017/HC-PT ngày 

11/7/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bản án 

hành chính sơ thẩm số 10/2016/HC-ST ngày 29/6/2016 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Bạc Liêu. 

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm 

lại theo đúng quy định của pháp luật. 

 
Nơi nhận: 

- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- VKSNDTC (Vụ 10 – để biết); 

- TAND cấp cao tại TPHCM;  

- VKSND tỉnh Bạc Liêu; 

- TAND tỉnh Bạc Liêu  

(02 bản kèm HSVA); 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Vụ GĐKTIII (3b), VP  

(TANDTC), Hồ sơ vụ án. 

  

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Đặng Xuân Đào 

(đã ký) 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

      Quyết định giám đốc thẩm 

      Số: 27/2019/HC-GĐT 

      Ngày 06/11/2019 

V/v khiếu kiện quyết định hành chính 

trong việc giải quyết tranh chấp đất đai 

và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thuân; 

Các Thẩm phán: - Ông Nguyễn Văn Tiến; 

 - Ông Đặng Xuân Đào; 

        - Bà Lương Ngọc Trâm; 

        - Bà Đào Thị Xuân Lan. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Đông, Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông Lê 

Thành Dương, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 06 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa 

giám đốc thẩm xét xử vụ án hành chính, giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Ông Võ Thành C, sinh năm 1969

Cư trú tại: Đường C, phường X, quận M, thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Người bị kiện:

- Ủy ban nhân dân thị xã D, tỉnh Bình Dương; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã D, tỉnh Bình Dương. 

Địa chỉ: Thị xã D, tỉnh Bình Dương. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Bà Trần Thị Thúy H; 

- Ông Võ Nhật T; 

- Ông Võ Anh K. 

Bà H, ông T, ông K cùng cư trú tại: Đường X, khu phố Y, phường Z, thị xã 

D, tỉnh Bình Dương. 

- Bà Lê Thị Kim T1; 

- Ông Võ Thuận P; 

- Bà Võ Hà Phương Kh. 
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 Bà T1, ông P, bà Kh cùng cư trú tại: Khu phố Đ, phường Z, thị xã D, tỉnh 

Bình Dương. 

 - Cụ Võ Thị P1 (mất năng lực hành vi dân sự); người giám hộ cho cụ P1 là 

ông Phan Văn G, cư trú tại: Đường H, khu phố M, phường T, thành phố B, tỉnh 

Đồng Nai. 

 - Ông Phạm Tiến T2; cư trú tại: Khu phố B, phường D, thị xã D, tỉnh 

Bình Dương. 

 - Ông Lê Đình L; cư trú tại: Ấp T, xã Đ, thị xã D, tỉnh Bình Dương. 

 - Ông Lê Nguyên L1; cư trú tại: Đường L, Phường A, quận G, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

 - Ông Nguyễn Việt H1; cư trú tại: Khu phố N, phường D, thị xã D, tỉnh Bình 

Dương. 

 - Bà Võ Thị Mỹ D; cư trú tại: Ku phố T, phường T, thị xã D, tỉnh Bình Dương. 

 - Bà Võ Thị Kim L (mất năng lực hành vi dân sự); người giám hộ cho bà L 

ông Võ Thành C. 

 - Bà Võ Thị Kim X; cư trú tại: Khu phố T, phường T, thị xã D, tỉnh Bình Dương. 

 - Bà Phạm Thị P2; cư trú tại: Khu phố T, phường T, thị xã D, tỉnh Bình Dương. 

 - Bà Phạm Thị L3; cư trú tại: Khu phố T2, phường T, thị xã D, tỉnh Bình 

Dương. 

 - Ông Nguyễn Văn T3; cư trú tại: Martin Luther King Jr Way S, Apt # 4, 

Seattle,WA 98118, USA. 

 - Bà Nguyễn Thị V; cư trú tại: Khu X, ấp Đ, xã H, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

 - Ông Nguyễn Văn N; 

 - Bà Nguyễn Thị B; 

 - Bà Nguyễn Thị K; 

Ông N, bà B, bà K cùng cư trú tại: Khu X, ấp Đ, xã H, thành phố B, tỉnh 

Đồng Nai.                                   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Di chúc (không đề ngày) của cụ Võ Tấn S (chết năm 1994) thì cụ có 

05 người con là: Ông Võ Hà H2, ông Võ Thành T4, bà Võ Thị Mỹ D, bà Võ Thị 

Kim X, bà Võ Thị Kim L2. Theo Di chúc này, cụ S để lại di sản thừa kế là diện 

tích 9.493 m2 đất cho 05 người con nêu trên. Ông Võ Thành C không có tên trong 

Di chúc của cụ S. 

Theo nội dung đơn khởi kiện đề ngày 26/7/2017 và đơn đề nghị giám đốc thẩm 

ngày 03/7/2018 của ông Võ Thành C thì ông C là con của cụ S. 

Năm 2002, do ông Nguyễn Văn N tranh chấp quyền sử dụng diện tích đất 

nêu trên với các ông Võ Hà H2, Võ Thành T4 và cụ Võ Thị P1, nên ngày 19/6/2002, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện D (nay là thị xã D) đã ban hành Quyết định số 

516/QĐ.CT giải quyết tranh chấp với nội dung: 

Bác đơn của ông Nguyễn Văn N về việc khiếu nại tranh chấp quyền sử dụng 

đất với ông Võ Hà H2, Võ Thành T4 và cụ Võ Thị P1; 
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Công nhận quyền sử dụng đất cho ông Võ Hà H2 diện tích 2.767 m2 thuộc 

thửa 241, tờ bản đồ E5 xã T; 

Công nhận quyền sử dụng đất cho bà Võ Thị P1 diện tích 4.188 m2 thuộc 

thửa 202, 203 tờ bản đồ E5 xã T; 

Công nhận quyền sử dụng đất cho ông Võ Thành T4, diện tích 2.452,5 m2 

thuộc thửa 240, tờ bản đồ E5 xã T; 

Ghi nhận sự tự nguyện của ông Võ Thành T4 về việc chia cho ông Nguyễn 

Văn N diện tích 101 m2 thuộc một phần thửa 240 tờ bản đồ E5 tọa lạc tại ấp T, xã 

T… 

Năm 2003, ông Võ Thành T4 có đơn khiếu nại gửi Ủy ban nhân dân thị xã 

D về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Thế H3 không 

đúng chủ sử dụng. 

Ngày 26/11/2003, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện D (nay là thị xã D) ban 

hành Quyết định số 3001/QĐ.CT: Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

1249 QSDĐ/CN.TB diện tích 240 m2 cấp cho ông Nguyễn Thế H3 ngày 08/5/2001 

tại thửa 630 tờ bản đồ D4 ấp T, xã T. Lý do hủy: Thửa đất cấp cho ông Nguyễn 

Thế H3 không đúng vị trí số thửa và diện tích thực tế sử dụng; 

Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cho ông Nguyễn Thế H3 

tại thửa đất số 676 tờ bản đồ D4, diện tích 233 m2 tọa lạc tại ấp T, xã T theo đúng 

vị trí thực tế ông H3 đang sử dụng; 

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Võ Thành T4 số thửa 630, 

tờ bản đồ D4 ấp T, xã T theo đúng diện tích thực tế ông T4 sử dụng. 

Ngày 19/8/2003, Ủy ban nhân dân huyện D cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số 1980 QSDĐ/TB và số 2235 QSDĐ/CQ.TB cho ông Võ Hà H2; ngày 

11/4/2000 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 561 QSDĐ/CQ.TB cho bà 

Võ Thị Mỹ D; ngày 11/4/2000 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 560 

QSDĐ/CQ.TB cho bà Võ Thị Kim X; ngày 25/02/2004 cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số 2191 QSDĐ/HTH.TB cho ông Võ Thành T4, ngày 19/8/2003 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1981 QSDĐ/TB cho cụ Võ Thị P1. 

 Ông Võ Thành C trình bày, ông được biết việc Ủy ban nhân dân thị xã D cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các ông, bà là con của cụ Võ Tấn S (nêu 

trên) vào ngày 23/02/2010 do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã D cung 

cấp. 

Sau đó, ông C có đơn khiếu nại gửi Ủy ban nhân dân thị xã D và được trả 

lời tại Công văn số 1887/UBND-NC ngày 16/8/2010 như sau: “Việc UBND huyện 

D cấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên là đúng theo quy định pháp 

luật. Tuy trong từng hồ sơ cấp giấy có sai sót về mặt nội dung nhưng không đủ cơ 

sở thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên để phân chia lại cho ông C 

như đơn của ông đã kiến nghị”. 

Ngày 15/9/2010, Ủy ban nhân dân thị xã D ban hành Công văn số 

2238/UBND-NC trả lời đơn khiếu nại của ông Võ Thành C với nội dung: Các giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên mà ông C khiếu nại được cấp từ năm 2000 

và năm 2003 đã hết thời hiệu khiếu nại, do đó, không thụ lý giải quyết đơn của ông 

C và hướng dẫn ông C nộp đơn tại Tòa án để được giải quyết theo thẩm quyền. 
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Ngày 23/12/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Thông báo 

số 407/TB-UBND thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo của ông C, trong đó nêu 

rõ: Việc Ủy ban nhân dân thị xã D cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông 

Võ Hà H2, ông Võ Thành T4, bà Võ Thị Mỹ D, bà Võ Thị Kim X, bà Võ Thị Kim 

L2 là đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. 

Ngày 21/5/2012, ông C khởi kiện vụ án hành chính, yêu cầu hủy các giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên và Quyết định số 516/QĐ-CT ngày 

19/6/2002, Quyết định số 3001/QĐ.CT ngày 26/11/2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thị xã D. 

Ngày 28/5/2012, Tòa án nhân dân thị xã D có Thông báo số 19, 20/TB-TA 

trả lại 02 đơn khởi kiện ngày 21/5/2012 của ông C với lý do: Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất không phải là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính, ngoài ra, 

cũng không còn thời hiệu để khởi kiện hành vi hành chính của người cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyết định số 516/QĐ-CT ngày 19/6/2002 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã D nêu trên là quyết định giải quyết tranh chấp 

quyền sử dụng đất nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. 

Ngày 31/5/2012, ông C có đơn khiếu nại đối với Thông báo trả lại đơn khởi 

kiện nêu trên. 

Ngày 08/6/2012, Chánh án Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An ban hành Quyết 

định số 16,17/QĐ-TA bác đơn khiếu nại của ông C, giữ nguyên 02 Thông báo trả 

lại đơn khởi kiện số 19, 20/TB-TA của Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An. 

Không đồng ý với quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, 

ông C có đơn khiếu nại gửi Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương. 

Ngày 16/8/2012, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành 

Quyết định số 12/QĐ-TA không chấp nhận đơn khiếu nại của ông Võ Thành C về 

việc trả lại đơn khởi kiện. 

Ngày 27/7/2017, ông C có đơn khởi kiện vụ án hành chính đối với Quyết định 

số 516/QĐ.CT ngày 19/6/2002, Quyết định số 3001/QĐ.CT ngày 26/11/2003 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện D (nay là thị xã D); 04 Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất do Ủy ban nhân dân thị xã D ban hành gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số 2191 ngày 25/02/2004 cấp cho ông Võ Thành T4; Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số 1735 ngày 6/8/2002 cấp cho hộ ông Võ Thành T4; Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số 1980 ngày 19/8/2003 cấp cho ông Võ Hà H2; Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số 1981 ngày 19/8/2003 cấp cho cụ Võ Thị P1. 

Tại Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 12/2017/QĐST-HC 

ngày 31/8/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã quyết định: 

Đình chỉ giải quyết vụ án hành chính thụ lý số 46/2017/TLST-HC ngày 

07/8/2017 về việc “khiếu kiện quyết định hành chính trong việc giải quyết tranh 

chấp đất đai và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” giữa người khởi 

kiện là ông Võ Thành C và người bị kiện là Ủy ban nhân dân thị xã D và Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thị xã D, với lý do đã hết thời hiệu khởi kiện theo quy định tại điểm 

a khoản 2 Điều 116 của Luật Tố tụng hành chính năm 2015. 

Ngày 26/9/2017, ông Võ Thành C có đơn kháng cáo, đề nghị Tòa án hủy 

toàn bộ Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính nêu trên. 
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Tại Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với quyết định đình chỉ giải 

quyết vụ án số 109/2018/QĐ-PT ngày 24/4/2018, Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

Không chấp nhận kháng cáo của ông Võ Thành C. 

Giữ nguyên quyết định đình chỉ giải quyết vụ án nêu trên của Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Dương. 

Ngày 03/7/2018, ông Võ Thành C có đơn đề nghị xem xét lại theo thủ tục 

giám đốc thẩm đối với Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với quyết định 

đình chỉ giải quyết vụ án số 109/2018/QĐ-PT ngày 24/4/2018 của Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngày 31/7/2019, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có Quyết định số 

41/2019/KN-HC kháng nghị Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với quyết 

định đình chỉ giải quyết vụ án số 109/2018/QĐ-PT ngày 24/4/2018 của Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh theo thủ tục giám đốc thẩm; đề nghị 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, hủy Quyết 

định giải quyết việc kháng cáo nêu trên; giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Dương xét xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Theo đơn khởi kiện và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án ông Võ Thành 

C trình bày, ông là con của cụ Võ Tấn S; ông khởi kiện vụ án hành chính yêu cầu 

hủy 04 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân huyện D, tỉnh Bình 

Dương cấp cho ông Võ Thành T4, ông Võ Hà H2, cụ Võ Thị P1, gồm: Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số 1735 ngày 06/8/2002; Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số 2191 ngày 25/02/2004; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1980 ngày 

19/8/2003 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1981 ngày 19/8/2003; yêu cầu 

hủy các Quyết định số 516/QĐ.CT ngày 19/6/2002, Quyết định số 3001/QĐ.CT ngày 

26/11/2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện D về việc giải quyết tranh chấp 

đất đai giữa ông Nguyễn Văn N với ông, bà Võ Hà H2, Võ Thành T4, Võ Thị P1 

và về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1249 QSDĐ/CN.TB cấp 

cho ông Nguyễn Thế H3 ngày 08/5/2001. 

[2] Hồ sơ vụ án thể hiện, theo thông tin do Văn phòng Đăng ký quyền sử 

dụng đất thị xã D cung cấp, ngày 23/02/2010 ông C được biết việc Ủy ban nhân 

dân thị xã D cấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các ông, bà nêu trên. 

Sau đó, ông C đã khiếu nại về việc cấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu 

trên đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện D (nay là thị xã D) và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Dương. Ngày 15/9/2010, Ủy ban nhân dân thị xã D ban hành 

Công văn số 2238/UBND-NC trả lời khiếu nại của ông C với nội dung: Các giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất ông C khiếu nại đã hết thời hiệu khiếu nại, do đó 

không thụ lý giải quyết đơn của ông C và hướng dẫn ông C nộp đơn tại Tòa án để 

được giải quyết theo thẩm quyền. Theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 

56/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành 
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chính và hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐTP ngày 

29/7/2011 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì Tòa án thụ lý giải 

quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai nếu 

việc khởi kiện được thực hiện trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Luật tố tụng hành 

chính năm 2010 có hiệu lực (ngày 01/7/2011). Vì vậy, ngày 21/5/2012, ông C khởi 

kiện vụ án hành chính, yêu cầu hủy các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các 

Quyết định hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện D là còn trong thời 

hiệu khởi kiện. Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An không thụ lý vụ án mà trả lại đơn 

khởi kiện của ông C là không đúng. 

[3] Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP 

ngày 29/7/2011 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi 

hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính năm 2010 thì “lỗi của cơ quan 

nhà nước làm cho chủ thể có quyền khởi kiện không thể khởi kiện trong phạm vi 

thời hiệu khởi kiện” được coi là trở ngại khách quan, không tính vào thời hiệu khởi 

kiện. Do đó, ngày 27/7/2017, ông C có đơn khởi kiện lại vụ án hành chính đối với 

02 quyết định hành chính và 04 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên là còn 

trong thời hiệu khởi kiện. Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương cho rằng ông C khởi 

kiện vụ án hành chính khi thời hiệu khởi kiện đã hết và có Quyết định số 

12/2017/QĐST-HC ngày 31/8/2017 đình chỉ giải quyết vụ án hành chính là không 

đúng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông C. 

[4] Lẽ ra, trong trường hợp này, Tòa án phải hướng dẫn ông C rút đơn khởi 

kiện vụ án hành chính để khởi kiện vụ án dân sự (chia di sản thừa kế). Trường hợp 

đương sự rút đơn khởi kiện vụ án hành chính, đồng thời có đơn khởi kiện vụ án 

dân sự thì Tòa án căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 143 của Luật Tố tụng hành chính 

để đình chỉ giải quyết vụ án hành chính và xem xét, thụ lý đơn khởi kiện để giải 

quyết bằng vụ án dân sự theo thủ tục chung. Trường hợp ông C không rút đơn khởi 

kiện thì Tòa án căn cứ vào điểm d khoản 1 Điều 141 của Luật Tố tụng hành chính 

tạm đình chỉ giải quyết vụ án để chờ kết quả giải quyết vụ án dân sự. Trong trường 

hợp xét thấy việc giải quyết tranh chấp đất đai và giải quyết yêu cầu hủy giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất liên quan đến nhau và có thể giải quyết trong cùng một vụ 

án thì Tòa án căn cứ vào khoản 1 Điều 34 của Luật Tố tụng hành chính và Điều 34 

của Bộ luật Tố tụng dân sự để giải quyết đồng thời hai yêu cầu của đương sự trong 

cùng một vụ án theo thủ tục chung do pháp luật tố tụng dân sự quy định. Trường 

hợp người khởi kiện chỉ yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Tòa 

án phải tôn trọng “Quyền quyết định và tự định đoạt của người khởi kiện” theo quy 

định tại Điều 8 của Luật Tố tụng hành chính. Theo đó thì Tòa án phải xem xét thụ 

lý, giải quyết vụ án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính. 

[5] Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh không phát hiện ra 

sai lầm của Tòa án cấp sơ thẩm nên đã ra Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối 

với Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 109/2018/QĐ-PT ngày 24/4/2018 với nội 

dung không chấp nhận kháng cáo của ông C là không đúng. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ vào khoản 1 Điều 271, khoản 3 Điều 272, khoản 2 Điều 274 Luật tố 

tụng hành chính; 

1. Chấp nhận Quyết định Kháng nghị giám đốc thẩm số 41/2019/KN-HC 

ngày 31/7/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với Quyết định giải quyết 

việc kháng cáo đối với Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 109/2018/QĐ-PT ngày 

24/4/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Hủy Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với quyết định đình chỉ giải 

quyết vụ án số 109/2018/QĐ-PT ngày 24/4/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 

12/2017/QĐST-HC ngày 31/8/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương; giao 

hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm lại theo quy định 

của pháp luật. 
 

 

Nơi nhận:                             

- Chánh án TANDTC (để báo cáo);   

- TANDCC tại TP. Hồ Chí Minh  

  (để biết); 

- TAND tỉnh Bình Dương  

  (02 bản, kèm hồ sơ vụ án); 

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương; 

- Các đương sự;                                                                      

- Lưu Vụ GĐKT III, HSVA (02 bản), THS.                                                

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thuân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 
Số: 26/2019/HC-GĐT 

Ngày 06-11-2019 
V/v khiếu kiện quyết định áp dụng 

biện pháp hành chính  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đào Thị Xuân Lan; 

Các Thẩm phán: - Ông Nguyễn Văn Thuân; 

 - Ông Nguyễn Văn Tiến; 

 - Bà Lương Ngọc Trâm; 

 - Ông Đặng Xuân Đào. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Đông, Thẩm tra viên Tòa án nhân 
dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông Lê 
Thành Dương, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 06 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa 
giám đốc thẩm xét xử vụ án “Khiếu kiện quyết định áp dụng biện pháp hành 
chính” giữa các đương sự: 

- Người khởi kiện: Ông Tiêu Văn Đ; địa chỉ: Số nhà 530, đường 391 thị 
trấn K, huyện T, tỉnh Hải Dương. 

- Người bị kiện: CT UBND huyện T, tỉnh Hải Dương; địa chỉ: Thị trấn K, 
huyện T, tỉnh Hải Dương. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Vũ Văn H, Phó Chủ tịch UBND huyện 
T, tỉnh Hải Dương (theo Văn bản ủy quyền số 352/UQ-UBND ngày 05/5/2017 của 
CT UBND huyện T). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Ngày 17/3/2006, UBND huyện T ban hành Quyết định số 282/QĐ-UB 
phê duyệt quy hoạch sản xuất gạch thủ công tại xã Đông Kỳ,  huyện T, với nội 
dung: Chủ dự án: Ông Tiêu Văn Đ - Doanh nghiệp xây dựng Thành Đ, thị trấn 
K,  huyện T, tỉnh Hải Dương được phép xây dựng hai cặp lò gạch nung (kiểu 
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mới trục đứng do Sở công nghệ khoa học chuyển giao kỹ thuật) trên lô đất thuộc 
tờ bản đồ số 01, 02 có diện tích 126.000m2; khai thác đất làm gạch tại khu vực 
bãi ven sông Thái Bình thuộc xã D theo hợp đồng đã ký kết giữa Ủy ban nhân 
dân xã D và Doanh nghiệp xây dựng Thành Đ. 

 Ngày 21/11/2007, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 
số 4071/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sản xuất gạch nung thủ công cho các 
lò nung được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận trên địa bàn  huyện T giai đoạn 
2007-2010. 

 Ngày 29/8/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
121/2008/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể  phát triển vật liệu xây dựng 
Việt Nam đến năm 2020. Tại mục 9 Điều 2 Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg 
quy định: “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tổ chức 
lập, rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020 
theo thẩm quyền bảo đảm phù hợp với Quy hoạch này. Công bố và phổ biến quy 
hoạch vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền… Rà soát, kiểm tra việc sử dụng đất 
sét làm gạch, ngói nung trên địa bàn…”. 

 Ngày 28/4/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
567/2010/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không 
nung đến năm 2020. Tại mục 6 Điều 2 Quyết định này quy định: “Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Lập quy hoạch vùng nguyên 
liệu để sản xuất gạch đất sét nung phù hợp với các quy định liên quan, cấm sử 
dụng đất nông nghiệp để sản xuất gạch đất sét nung… Tổ chức thực hiện xóa 
bỏ các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn…”. 

 Ngày 15/3/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết 
định số 661/QĐ-UBND phê duyệt lộ trình chuyển đổi công nghệ sản xuất 
gạch sét nung trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2015. Tại khoản 3 
Điều 1 quy định: “Cho phép các cơ sở sản xuất gạch bằng lò liên tục kiểu 
đứng hoạt động đến hết ngày 31/12/2015 và các cơ sở sản xuất gạch bằng lò 
thủ công có xử lý bằng nước vôi hoạt động đến hết ngày 31/12/2012…”. 

 Ngày 22/8/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
1469/QĐ-TTg phê duyệt tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến 
năm 2020 và định hướng đến năm 2030; theo đó, “Các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương phải xây dựng và ban hành lộ trình chấm dứt hoạt động 
của các loại lò sử dụng công nghệ lạc hậu như sau: Các tỉnh đồng bằng, 
thành phố trực thuộc Trung ương… phải chấm dứt hoạt động vào trước năm 
2016 với lò thủ công, thủ công cải tiến và chậm nhất vào trước năm 2018 với 
lò đứng liên tục…”. 

 Ngày 20/12/2016, Chủ tịch UBND huyện T ban hành Quyết định số 
4434/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp hành chính để chấm dứt hoạt 
động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công có xử lý bằng nước vôi trong 
và lò liên tục kiểu đứng trên địa bàn  huyện T, trong đó có lò gạch của ông Đ. 
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/12/2016. 
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 Ngày 19/01/2017, Tổ công tác của UBND huyện T tiến hành áp dụng biện 
pháp hành chính: Sử dụng khoá dây để khoá và niêm phong các máy phục vụ 
sản xuất gạch của ông Đ. 

 Ngày 22/3/2017, UBND huyện T ban hành Thông báo số 23/TB-UBND 
về việc tháo dỡ lò liên tục kiểu đứng trên địa bạn huyện đồng thời yêu cầu các lò 
tự tháo dỡ. 

 Ngày 18/4/2017, ông Đ khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định số 4434/QĐ-
UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch UBND huyện T và buộc Chủ tịch UBND 
huyện T bồi thường toàn bộ thiệt hại do Quyết định số 4434/QĐ-UBND gây ra, với 
lý do: Cơ sở sản xuất gạch của ông được phê duyệt bởi các quyết định của Uỷ ban 
nhân dân Hải Dương và Uỷ ban nhân dân  huyện T; quá trình hoạt động không vi 
phạm pháp luật; Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân  huyện T áp dụng các biện pháp hành chính để chấm dứt hoạt động sản 
xuất gạch của ông là không đúng vì cơ sở sản xuất gạch của ông vẫn đủ điều kiện để 
hoạt động theo Quyết định số 1496/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Chính phủ. Tại 
phiên đối thoại ngày 27/6/2017, ông Đ rút yêu cầu về bồi thường thiệt hại.  

 Quan điểm của người bị kiện: 

  Qua kiểm tra, rà soát, lò gạch của ông Đ có những vi phạm sau: Năm 
2013, sau khi thanh tra rà soát tất cả các lò gạch trên địa bàn  huyện T, Thanh tra  
huyện T kết luận hợp đồng cho thuê đất bãi không phù hợp quy định của pháp 
luật, lò gạch của ông Đ sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích sản xuất kinh 
doanh nên yêu cầu thanh lý hợp đồng; vi phạm Luật xây dựng vì không có giấy 
phép xây dựng lò gạch. 

 Theo lộ trình của tỉnh Hải Dương, đến ngày 01/01/2016 ông Đ phải chấm 
dứt hoạt động sản xuất gạch. Năm 2015 và 2016, UBND huyện T đã xây dựng 
kế hoạch và thành lập các đoàn, tổ tuyên truyền, vận động, đôn đốc các chủ lò 
gạch chấm dứt hoạt động. Tuy nhiên, đến ngày 19/01/2017, ông Đ mới dừng 
hoạt động sản xuất gạch. Như vậy, ông Đ đã vi phạm quy định của địa phương. 

 Hạt quản lý đê T thực hiện cắt dốc qua đê không cho phương tiện vận 
chuyển vật liệu đi qua đê Hữu sông Thái Bình tại dốc D(K37 + 138) vào ngày 
27/12/2016 (vị trí dốc có lò gạch của ông Đ hoạt động) được thực hiện sau khi 
ông Đ vi phạm quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. 

 Điện lực T cắt điện ở lò gạch của ông Đ từ ngày 02/4/2017 (sau khi 
điện lực T có văn bản thỏa thuận với ông Đ) được thực hiện sau khi ông Đ vi 
phạm quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và đã dừng hoạt động 
sản xuất gạch. 

 Vì vậy, Chủ tịch UBND huyện T không đồng ý hủy Quyết định số 
4434/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 và bồi thường thiệt hại cho ông Đ. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 20/2017/HC-ST ngày 24/8/2017, Tòa án 
nhân dân tỉnh Hải Dương đã quyết định:  
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“Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Tiêu Văn Đ về việc hủy một 
phần Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch UBND 
huyện T đối với phần của ông Đ”. 

 Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng 
cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật. 

Ngày 05/9/2017, ông Đ có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 142/2018/HC-PT ngày 18/4/2018, 
Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã quyết định:  

“Chấp nhận đơn kháng cáo của ông Tiêu Văn Đ. Sửa bản án sơ thẩm. 

Hủy một phần Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND 
huyện T, tỉnh Hải Dương về việc áp dụng biện pháp hành chính để chấm dứt 
đối với 03 lò gạch của ông Tiêu Văn Đ và phần Thông báo số 23/TB-UBND 
ngày 22/3/2017 của UBND huyện T “Về việc tháo dỡ lò gạch thủ công có xử lý 
bằng nước vôi, lò liên tục kiểu đứng trên địa bàn  huyện T” và giao cho Ủy ban 
nhân dân xã Đại Đồng, xã Đông Kỳ, xã Tứ Xuyên thuộc  huyện T thông báo 
công khai và tổ chức cưỡng chế đối với các lò gạch của ông Tiêu Văn Đ. 

Buộc UBND huyện T, tỉnh Hải Dương thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo 
quy định của pháp luật. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 
có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị”. 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

Ngày 10/7/2018, UBND huyện T có Công văn số 484/ĐKN-UBND đề 
nghị xem xét bản án phúc thẩm nêu trên theo thủ tục giám đốc thẩm. 

Tại Quyết định số 42/2019/KN-HC ngày 19/7/2019, Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao đã kháng nghị Bản án hành chính phúc thẩm số 
142/2018/HC-PT ngày 18/4/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 
theo thủ tục giám đốc thẩm; đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 
tối cao xét xử giám đốc thẩm, hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 
142/2018/HC-PT ngày 18/4/2018 của Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và giữ 
nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 20/2017/HC-ST ngày 24/8/2017 của Tòa 
án nhân dân tỉnh Hải Dương. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề 
nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Thực hiện Quyết định số 3902/2004/QĐ-UBND ngày 04/10/2004 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về xây dựng và vận hành lò gạch nung liên tục 
kiểu đứng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2005-2010 và các quyết định cho phép 
Doanh nghiệp xây dựng Thành Đ (do ông Đ làm chủ doanh nghiệp) được xây 
dựng lò gạch nung liên tục kiểu đứng, ngày 05/4/2006 ông Đ ký kết Hợp đồng 
ứng dụng tiến bộ khoa học số 07/HĐ-TBKH với Trung tâm ứng dụng tiến bộ 
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khoa học tỉnh Hải Dương để tư vấn hướng dẫn kỹ thuật xây dựng và vận hành lò 
gạch nung liên tục kiểu đứng; ngày 20/3/2006 ông Đ ký kết Hợp đồng kinh tế 
thầu đất bãi ven sông Thái Bình số 03/2006/HĐ-KT với Uỷ ban nhân dân xã 
Đông Kỳ,  huyện T để sử dụng vào mục đích sản suất gạch (thời hạn hợp đồng 
là 10 năm kể từ ngày 20/3/2006). Do đó, việc UBND huyện T cho rằng việc xây 
dựng và vận hành lò gạch của ông Đ có vi phạm quy định của pháp luật, chưa 
chuyển đổi mục đích sử dụng đất…là không có cơ sở. Nhận định của Tòa án cấp 
phúc thẩm về nội dung này là đúng. 

[2] Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 
121/2008/TTg ngày 29/8/2008 và Quyết định số 567/2010/QĐ-TTg ngày 
18/9/2010, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 
661/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 phê duyệt lộ trình chuyển đổi công nghệ sản 
suất gạch sét nung trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2015. Theo 
quyết định này, loại lò liên tục kiểu đứng trên địa bàn tỉnh chỉ được phép hoạt 
động đến ngày 31/12/2015. Ngày 01/11/2012, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương 
tiếp tục có Quyết định số 2519/QĐ-UBND chấm dứt hoạt động sản xuất gạch 
đất xét nung bằng lò liên tục kiểu đứng trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2016, là 
đúng quy định. 

[3] Thực hiện chủ trương của tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện cũng như 
Ủy ban nhân dân cấp xã của tỉnh Hải Dương đã có nhiều văn bản chỉ đạo tuyên 
truyền, vận động các chủ lò gạch chấm dứt hoạt động sản xuất lò thủ công, trong 
đó có lò liên tục kiểu đứng. Ông Đ cũng đã nắm được chủ trương này khi đề 
nghị gia hạn sản xuất gạch bằng lò nung liên tục kiểu đứng ngoài bãi sông và 
được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương phúc đáp tại 
Công văn số 710/SNN-ĐĐ ngày 30/11/2011, theo đó đồng ý thỏa thuận để 
Doanh nghiệp xây dựng Thành Đ trình cấp có thẩm quyền cho phép tiếp tục sản 
xuất gạch sét nung bằng lò liên tục kiểu đứng; thời gian thực hiện sản xuất gạch 
đến hết ngày 31/12/2015. 

[4] Sau ngày 31/12/2015, nhiều lò gạch trên địa bàn tỉnh Hải Dương (trong 
đó có lò gạch của ông Đ) vẫn tiếp tục hoạt động. Ngày 20/12/2016, Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân  huyện T đã ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND áp dụng các 
biện pháp hành chính để chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ 
công có xử lý bằng nước vôi trong và lò liên tục kiểu đứng trên địa bàn  huyện T. 
Như vậy, Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân  huyện T là đúng chủ trương, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Hải Dương.  

[5] Tòa án cấp phúc thẩm nhận định: Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 
15/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương không thực hiện đúng theo Quyết 
định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 
969/BXD ngày 03/5/2017 của Bộ xây dựng là không đúng vì Quyết định số 
661/QĐ-UBND được ban hành trước khi có Quyết định số 1469/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ và Công văn số 969/BXD ngày 03/5/2017 của Bộ xây dựng. 
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[6] Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng: Quyết định 4434/QĐ-UBND ngày 
20/12/2016 của UBND huyện T, tỉnh Hải Dương về việc áp dụng biện pháp 
hành chính để chấm dứt hoạt động 03 lò gạch của ông Tiêu Văn Đ, vào ngày 
20/12/2016 là không đúng với Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của 
Chính phủ và Công văn 969/BXD hướng dẫn của Bộ xây dựng và không xem xét 
nhu cầu của các Chủ lò gạch và chính sách khuyến khích hỗ trợ là không đúng. Tại 
Thông báo số 23/TB-UBND ngày 22/3/2017 của UBND huyện T “Về việc tháo dỡ 
lò gạch thủ công có xử lý bằng nước vôi, lò liên tục kiểu đứng trên địa bàn  huyện 
T” và giao cho Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng, xã Đông Kỳ, xã Tứ Xuyên thông 
báo công khai và tổ chức cưỡng chế đối với các lò gạch của ông Tiêu Văn Đ là sai. 
Xét thấy, Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 chỉ quy định thời hạn 
chấm dứt hoạt động của các loại lò đứng liên tục chậm nhất vào trước năm 2018, 
không ấn định thời gian cụ thể. Việc chấm dứt hoạt động của các lò gạch thủ 
công, lò liên tục kiểu đứng trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được các cấp chính 
quyền thực hiện theo đúng lộ trình. Do đó, Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 
20/12/2016 Chủ tịch UBND huyện T ấn định thời gian chấm dứt hoạt động của 
loại lò nung liên tục kiểu đứng từ ngày 20/12/2016 là đúng.  

[7] Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của ông Đ là có căn cứ. 
Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của ông Đ, sửa bản án sơ thẩm, 
hủy một phần Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch 
UBND huyện T về phần áp dụng biện pháp hành chính đối với ông Đ là 
không đúng.  

[8] Về án phí: Do yêu cầu của ông Đ không được chấp nhận nên ông Đ 
phải chịu án phí hành chính sơ thẩm và phúc thẩm. Theo Công văn số 
1179/CTHADS ngày 06/8/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương 
thì cơ quan thi hành án đã hoàn trả cho ông Đ 600.000 đồng tiền tạm tứng án 
phí sơ thẩm và tạm ứng án phí phúc thẩm. Vì vậy, ông Đ phải nộp lại số tiền 
án phí này cho cơ quan thi hành án. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào khoản 1 Điều 271, khoản 2 Điều 272, Điều 273  Luật tố tụng 
hành chính; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 
phí và lệ phí Tòa án; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 42/2019/KN-HC 
ngày 19/7/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với Bản án hành chính 
phúc thẩm số 142/2018/HC-PT ngày 18/4/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao 
tại Hà Nội. 

2. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 142/2018/HC-PT ngày 18/4/2018 
của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và giữ nguyên Bản án hành chính sơ 
thẩm số 20/2017/HC-ST ngày 24/8/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương 
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3. Về án phí: Ông Tiêu Văn Đ phải chịu 300.000 đồng án phí sơ thẩm và 
300.000 đồng án phí phúc thẩm. 
 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 
- VKSNDTC (Vụ 10); 
- TAND cấp cao tại Hà Nội (để biết); 
- TAND tỉnh Hải Dương (kèm hồ sơ vụ án); 
- Cục THADS  tỉnh Hải Dương; 
- Các đương sự (theo địa chỉ); 
- Lưu: VP, Vụ GĐKTIII (2b), HS, THS. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 
 
 
 

 

Đào Thị Xuân Lan 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 
Số: 25/2019/HC-GĐT 

Ngày 06/11/2019 
V/v khiếu kiện quyết định hành 

chính trong lĩnh vực quản lý đất đai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Xuân Đào; 

Các Thẩm phán: - Ông Nguyễn Văn Thuân; 

 - Ông Nguyễn Văn Tiến; 

 - Bà Đào Thị Xuân Lan; 

 - Bà Lương Ngọc Trâm. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Đông, Thẩm tra viên Tòa án 
nhân dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông Lê 
Thành Dương - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 06/11/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa giám 
đốc thẩm xét xử vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định hành chính trong 
lĩnh vực quản lý đất đai” giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Bà Nguyễn Kim C, sinh năm 1951;

Cư trú tại: Số nhà 413 (số cũ 15/21), đường THĐ, khu phố BM 1, 
phường A, thị xã A, tỉnh D. 

Người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện:  

+ Ông Trần Ngọc Thanh L, sinh năm 1979; 

+ Ông Trần Ngọc Minh P, sinh năm 1973; 

Cùng cư trú tại: Số 15/21, đường THĐ, khu phố BM 1, phường A, tỉnh D. 

+ Ông Quách Trọng P1, sinh năm 1981; 

Cư trú tại: Ấp Trại Lưới B, xã H, huyện C, tỉnh M. 

(Theo Văn bản ủy quyền ngày 14/4/2014 của bà Nguyễn Kim C). 

2. Người bị kiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh D;
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Địa chỉ: Số 01, đường Quang Trang, phường C, thành phố M, tỉnh D. 

Người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện:  

- Ông Huỳnh Văn Đ, Phó chánh Thanh tra Sở xây dựng tỉnh D; 

- Ông Nguyễn Trọng N, Cán bộ Thanh tra Sở xây dựng tỉnh D; 

- Ông Phạm Văn L1, Phó Trưởng phòng Phòng quản lý nhà, bất động 
sản Sở xây dựng tỉnh D. 

(Theo Văn bản ủy quyền số 1199/UBND-TD ngày 07/5/2012 của ông 
Trần Văn N, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh D); 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Bà Nguyễn Thị Kim Q, sinh năm 1964; 

Cư trú tại: Số 26/13, ấp Tây A, phường H, thị xã A, tỉnh D. 

+ Ông Nguyễn Tấn S, sinh năm 1970; 

Cư trú tại: Số 405/1A, Lê Văn Lương, Tổ 2, Ấp 2, xã K, huyện B, Thành 
phố H. 

+ Ông Đào Minh C1, sinh năm 1964; 

+ Bà Nguyễn Ngọc L2, sinh năm 1965. 

Cùng cư trú tại: Số 06/17, Cô Giang, Khu phố M, phường A, thị xã A, 
tỉnh D. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Bà Nguyễn Kim C đang sử dụng diện tích 110,2 m2 gồm 01 căn nhà để 
ở, đường đi ra công trình phụ (nhà vệ sinh) và phần sân liền kề có diện tích 42 
m2 tọa lạc tại Khu phố M, phường A, thị xã A, tỉnh D. Nguồn gốc diện tích đất 
trên là do cha mẹ bà C là cụ Nguyễn Văn M (chết năm 1993) và cụ Đặng Thị K 
(chết năm 1991) cho bà C sử dụng từ năm 1975 đến nay; hàng năm, bà C đều 
thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Năm 1983, cụ Đặng Thị K (là mẹ của bà 
C) đăng ký kê khai đất và có đăng ký cả phần đất nêu trên của bà C vào đất 
chung của cụ Nguyễn Văn M (là bố của bà C).  

Ngày 08/01/1992, bà C có đơn xin sửa nhà và được Ủy ban nhân dân huyện 
A (nay là Ủy ban nhân dân thị xã A) ký xác nhận ngày 18/4/1992 tại Văn bản số 
116/XN-UB, bà C đã sử dụng nhà cho đến nay. 

Sau khi cụ K, cụ M chết (không để lại di chúc), bà Nguyễn Thị Kim Q 
là em gái của bà C thay mặt anh chị em trong gia đình làm thủ tục đăng ký kê 
khai diện tích nhà đất nêu trên. 

Ngày 06/3/2002, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh D ban hành Quyết định 
số 193/QĐ-CT chấp thuận cho bà Nguyễn Thị Kim Q được hợp thức hóa 
quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở căn nhà số 12/24, đường THĐ, 
khu phố M, thị trấn (nay là phường) A, huyện (nay là thị xã) A, tỉnh D với 
tổng diện tích sử dụng căn nhà (cấp IV) là 61,55 m2 diện tích đất ở là 192 m2 
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tại thửa đất số 450 Tờ bản đồ số 30 thị trấn A, huyện A và cấp Giấy chứng 
nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 149/GCN/2002 với diện 
tích nhà ở là 67,55 m2 diện tích đất ở là 192 m2 cho bà Nguyễn Thị Kim Q.  

Ngày 17/4/2003, bà Q lập Hợp đồng tặng cho ông Nguyễn Tấn S (là em 
trai của bà C và bà Q) toàn bộ căn nhà số 12/24, đường THĐ, khu phố M, thị 
trấn (nay là phường) A, huyện (nay là thị xã) A, tỉnh D tại Phòng Công chứng 
số 1 tỉnh D, trong đó có đất ở là 80 m2.  

Ngày 19/01/2004, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh D ban hành Quyết 
định số 88/QĐ-CT chấp thuận cho bà Nguyễn Thị Kim Q được chuyển 
nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở căn nhà số 12/24 đường 
THĐ, Khu phố M, thị trấn (nay là phường) A, huyện (nay là thị xã) A, tỉnh D 
cho ông Nguyễn Tấn S, đồng thời phê duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sở 
hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho ông Nguyễn Tấn S với diện tích nhà ở 
là 61,55 m2, diện tích đất ở là 80 m2. 

Tháng 5/2009, ông Đào Minh C1 và bà Nguyễn Ngọc L2, với lý do 
nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Tấn S, đến xây dựng hàng rào trên thửa 
đất số 451, diện tích 94,9 m2, chiếm dụng luôn cả phần sân liền kề có diện tích 
42 m2 của bà C nên dẫn đến tranh chấp. 

Ngày 24/9/2009, bà Nguyễn Kim C có đơn khởi kiện ông Nguyễn Tấn S 
bằng vụ án dân sự “tranh chấp di sản thừa kế” tại Tòa án nhân dân tỉnh D. Tòa 
án nhân dân tỉnh D thụ lý vụ án (lần đầu) vào ngày 26/11/2009. Ngày 24/5/2010 
ra Quyết định số 02/2010/QĐST-DS đình chỉ giải quyết vụ án dân sự nêu trên. 
Tại Quyết định số 332/2013/QĐ-PT ngày 23/10/2013, Tòa Phúc thẩm Tòa án 
nhân dân tối cao tại Thành phố H đã hủy Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án 
dân sự số 02/2010/QĐST-DS của Tòa án nhân dân tỉnh D. Ngày 25/4/2014, Tòa 
án nhân dân tỉnh D thụ lý lại vụ án. Hiện nay, vụ án dân sự này đang bị Tòa án 
nhân dân tỉnh D tạm đình chỉ giải quyết vụ án (theo thủ tục dân sự) với lý do: 
Chờ kết quả giải quyết vụ án hành chính do bà Nguyễn Kim C khởi kiện. 

Ngày 02/02/2010, bà Nguyễn Kim C1 và ông Trần Ngọc L2 có đơn khởi 
kiện tranh chấp quyền sử dụng đất với ông ông Đào Minh C1 và bà Nguyễn Ngọc 
L2 tại Tòa án nhân dân huyện (nay là thị xã) A, tỉnh D.  

Tòa án nhân dân huyện (nay là thị xã) A đã thụ lý vụ án dân sự ngày 
08/02/2010 và đã xét xử sơ thẩm vụ án dân sự này tại Bản án dân sự sơ thẩm số 
06/2011/DS-ST ngày 14/01/2011. Bản án dân sự sơ thẩm này bị kháng cáo. Tòa 
án nhân dân tỉnh D đã thụ lý vụ án để xét xử theo thủ tục phúc thẩm. 

Hiện nay, vụ án dân sự này đang bị Tòa án nhân dân tỉnh D tạm đình chỉ xét xử 
phúc thẩm, chờ kết quả giải quyết vụ án hành chính do bà Nguyễn Kim C khởi kiện. 

Trong quá trình giải quyết vụ án dân sự, bà C biết được việc bà Nguyễn 
Thị Kim Q và ông Nguyễn Tấn S đã được Ủy ban nhân dân tỉnh D cấp giấy 
chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở đối với diện tích đất của 
bố, mẹ bà C để lại. Vì vậy, ngày 02/3/2011, bà C có đơn khiếu nại việc Ủy ban 
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nhân dân tỉnh D cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất 
ở cho bà Nguyễn Thị Kim Q và ông Nguyễn Tấn S. 

Ngày 05/12/2011, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh D ban hành Quyết 
định số 3775/QĐ-UBND giải quyết đơn khiếu nại của bà C với nội dung: 
“Bác khiếu nại của bà Nguyễn Kim C đối với việc Ủy ban nhân dân tỉnh D 
cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở cho bà Nguyễn 
Thị Kim Q và ông Nguyễn Tấn S”.  

Ngày 19/12/2011, bà C nhận được Quyết định số 3775/QĐ-UBND nêu trên. 

Ngày 20/02/2012, bà Nguyễn Kim C có đơn khởi kiện và ngày 
06/3/2012, ngày 30/3/2012, bà C có đơn khởi kiện bổ sung vụ án hành chính 
tại Tòa án nhân dân tỉnh D đề nghị Tòa án hủy Quyết định số 193/QĐ-CT 
ngày 06/3/2002 và Quyết định số 88/QĐ-CT ngày 19/01/2004 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh D. 

Ngày 10/4/2012, Tòa án nhân dân tỉnh D thụ lý vụ án hành chính sơ 
thẩm số 13/2012/HC-ST. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2013/HC-ST ngày 11/01/2013, 
Tòa án nhân dân tỉnh D đã quyết định (tóm tắt): 

Bác yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Kim C đối với Quyết định số 
193/QĐ-CT và Quyết định số 88/QĐ-CT.  

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí, về quyền kháng 
cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật. 

Ngày 14/01/2013, bà C có đơn kháng cáo Bản án hành chính sơ thẩm. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 223/2013/HC-PT ngày 
14/11/2013, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố H đã 
quyết định (tóm tắt): 

Hủy toàn bộ Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2013/HC-ST ngày 
11/01/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh D..., chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án 
nhân dân tỉnh D xét xử lại.  

Ngày 07/02/2014, Tòa án nhân dân tỉnh D thụ lý lại vụ án hành chính. 

Tại Quyết định đình chỉ xét xử sơ thẩm vụ án hành chính số 
02/2014/QĐST-HC ngày 18/4/2014, Tòa án nhân dân tỉnh D đã căn cứ điểm 
đ, khoản 1, Điều 120 Luật Tố tụng hành chính, Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa 
án, quyết định (tóm tắt): 

Đình chỉ xét xử sơ thẩm vụ án hành chính nêu trên. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo 
của các đương sự theo quy định của pháp luật. 

Ngày 24/4/2014, bà C có đơn kháng cáo đối với Quyết định đình chỉ xét 
xử sơ thẩm vụ án hành chính nêu trên.  
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Ngày 26/4/2014, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh D có Quyết 
định số 94/KN-VKS-HC kháng nghị Quyết định đình chỉ xét xử sơ thẩm vụ án 
hành chính số 02/2014/QĐST-HC ngày 18/4/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh D 
theo thủ tục phúc thẩm.  

Tại Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với quyết định đình chỉ giải 
quyết vụ án số 124/2014/QĐ-PT ngày 15/9/2014, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân 
dân tối cao tại Thành phố H đã quyết định: Không chấp nhận kháng nghị của 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh D và kháng cáo của bà Nguyễn Kim 
C, giữ nguyên Quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính số 
02/2014/QĐST-HC ngày 18/4/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh D.  

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm quyết định về án phí. 

Không đồng ý với Quyết định phúc thẩm nêu trên, bà Nguyễn Kim C có 
nhiều đơn đề nghị xem xét lại Quyết định số 124/2014/QĐ-PT ngày 15/9/2014 
của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố H theo thủ tục giám 
đốc thẩm.  

Tại Quyết định số 20/2019/KN-HC ngày 21/5/2019, Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao đã kháng nghị Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với 
quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 124/2014/QĐ-PT ngày 15/9/2014 của 
Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố H và đề nghị Hội đồng 
Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy 
Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với quyết định đình chỉ giải quyết vụ 
án số 124/2014/QĐ-PT ngày 15/9/2014 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối 
cao tại Thành phố H và Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính sơ 
thẩm số 02/2014/QĐST-HC ngày 18/4/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh D; giao 
hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh D giải quyết sơ thẩm lại theo đúng quy 
định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề 
nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Sau khi bà Nguyễn Kim C có đơn khởi kiện 02 vụ án dân sự tại Tòa 
án nhân dân tỉnh D về “tranh chấp quyền sử dụng đất” và “tranh chấp tài sản 
chung của những người thừa kế tài sản”; trong quá trình giải quyết vụ án dân 
sự, bà Nguyễn Kim C biết được việc bà Nguyễn Thị Kim Q và ông Nguyễn 
Tấn S đã được Ủy ban nhân dân tỉnh D cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu 
nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với phần đất của bố, mẹ bà C là cụ Nguyễn 
Văn M và cụ Đặng Thị K để lại. Vì vậy, ngày 02/3/2011, bà C có đơn khiếu 
nại việc Ủy ban nhân dân tỉnh D cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 
quyền sử dụng đất ở cho bà Q và ông S (theo các Quyết định số 193/QĐ-CT 
ngày 06/3/2002 và số 88/QĐ-CT ngày 19/01/2004 đều của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh D). Ngày 05/12/2011, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh D ban 
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hành Quyết định số 3775/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại với nội dung bác 
đơn khiếu nại của bà C đối với việc Ủy ban nhân dân tỉnh D cấp Giấy chứng 
nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bà Q và ông S. 

Ngày 19/12/2011, Ủy ban nhân dân thị xã A, tỉnh D tống đạt Quyết định 
số 3775/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh D cho 
bà C.  

Ngày 20/02/2012, bà C có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án 
nhân dân tỉnh D đề nghị hủy Quyết định số 193/QĐ-CT ngày 06/3/2002 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh D về việc hợp thức hóa và cấp Giấy chứng nhận 
quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bà Nguyễn Thị Kim Q, Quyết 
định số 88/QĐ-CT ngày 19/01/2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh D về 
việc chuyển quyền và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 
dụng đất ở cho ông Nguyễn Tấn S và Quyết định giải quyết khiếu nại số 
3775/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh D. Ngày 
10/4/2012, Tòa án nhân dân tỉnh D đã thụ lý, giải quyết vụ án. Tại Bản án hành 
chính sơ thẩm số 01/2013/HC-ST ngày 11/11/2013, Tòa án nhân dân tỉnh D xử 
bác yêu cầu khởi kiện của bà C đối với Quyết định số 193/QĐ-CT và Quyết 
định số 88/QĐ-CT. Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 223/2013/HC-PT ngày 
14/11/2013, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố H tuyên hủy 
Bản án hành chính sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh D và giao cho Tòa án 
nhân dân tỉnh D xét xử lại.  

[2] Ngày 07/02/2014, Tòa án nhân dân tỉnh D thụ lý lại vụ án. Tuy nhiên, 
ngày 18/4/2014, Tòa án nhân dân tỉnh D ra Quyết định số 02/2014/QĐST-HC 
đình chỉ giải quyết vụ án hành chính với lý do “Bà C đã biết những quyết định 
hành chính nêu trên từ năm 2002 và 2004 nhưng đến ngày 30/3/2012 bà C 
mới khởi kiện các quyết định nêu trên tại Tòa án. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 
104 Luật Tố tụng hành chính thì thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính đã kết 
thúc. Mặt khác bà C đã có đơn khởi kiện ngày 24/9/2009 về “tranh chấp di 
sản thừa kế” đối với ông Nguyễn Tấn S... nên căn cứ Điều 32a Bộ luật Tố 
tụng dân sự và Điều 5 Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-TANDTC-
VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2014 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Điều 32a Bộ luật Tố tụng 
dân sự... thì Tòa án sẽ xem xét quyết định hành chính trong cùng vụ án dân sự 
và không áp dụng thời hiệu quy định trong pháp luật tố tụng hành chính khi 
xem xét yêu cầu hủy quyết định cá biệt rõ ràng trái pháp luật.”. 

Ngày 24/4/2014, bà C có đơn kháng cáo và ngày 26/4/2014, Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh D có Quyết định kháng nghị số 94/KN-
VKS-HC kháng nghị đối với Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính 
số 02/2014/QĐST-HC ngày 18/4/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh D.  

Tại Quyết định phúc thẩm số 124/2014/QĐ-PT ngày 15/9/2014, Tòa 
Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố H không chấp nhận kháng 
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nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh D và kháng cáo của bà C, 
giữ nguyên Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 
02/2014/QĐST-HC ngày 18/4/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh D cũng với lý 
do hết thời hiệu khởi kiện. 

[3] Việc Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm xác định thời 
hiệu khởi kiện vụ án này tính từ ngày bà C biết được Quyết định số 193/QĐ-
CT ngày 06/3/2002 và Quyết định số 88/QĐ-CT ngày 19/01/2004 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh D là không đúng quy định của pháp luật. 

Bởi lẽ, căn cứ Điều 3 Nghị quyết số 56/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của 
Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính và Điều 4 Nghị quyết số 
01/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 
tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 56/2010/QH12 
ngày 24/10/2010 của Quốc hội, thì trong quá trình bà C khởi kiện vụ án dân sự 
(từ tháng 9/2009), bà C mới biết được Quyết định số 193/QĐ-CT ngày 
06/3/2002 và Quyết định số 88/QĐ-CT ngày 19/01/2004 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh D nêu trên. Ngày 02/3/2011, bà C có đơn khiếu nại việc Ủy ban 
nhân dân tỉnh D cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng 
đất ở cho bà Q và ông S. Ngày 05/12/2011, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh D 
ban hành Quyết định số 3775/QĐ-UBND giải quyết đơn khiếu nại của bà C. 
Ngày 19/12/2011, bà C nhận được Quyết định số 3775/QĐ-UBND nêu trên. 
Không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
D, ngày 20/02/2012, bà C có đơn khởi kiện tại Tòa án là còn thời hiệu khởi kiện 
được quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 56/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của 
Quốc hội và Điều 4 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 Hội 
đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Thời hiệu khởi kiện vụ án này được 
tính từ ngày bà C nhận được Quyết định số 3775/QĐ-UBND (là ngày 
19/12/2011), không phải tính từ ngày bà C biết được Quyết định số 193/QĐ-
CT và Quyết định số 88/QĐ-CT nêu trên. 

[4] Tại Quyết định sơ thẩm số 02/2014/QĐST-HC ngày 18/4/2014, Tòa 
án nhân dân tỉnh D xác định bà C đã biết Quyết định số 193/QĐ-CT và Quyết 
định số 88/QĐ-CT từ năm 2002 và năm 2004, nhưng đến ngày 30/3/2012 bà C 
mới khởi kiện là đã hết thời hiệu khởi kiện; đồng thời cho rằng ngày 24/9/2009, 
bà C có đơn khởi kiện vụ án dân sự “Tranh chấp di sản thừa kế” với ông 
Nguyễn Tấn S, nên Tòa án sẽ xem xét quyết định hành chính trong cùng vụ án 
dân sự và căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 120 Luật Tố tụng hành chính năm 2010 
để đình chỉ giải quyết vụ án là không đúng. 

[5] Tại Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với quyết định đình 
chỉ giải quyết vụ án hành chính số 124/2014/QĐ-PT ngày 15/9/2014, Tòa 
Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố H nhận định: Bà C khiếu 
kiện Quyết định số 193/QĐ-CT và Quyết định số 88/QĐ-CT, cả hai Quyết 
định đều liên quan đến căn nhà số 12/24 Trần Hưng Đạo, thị trấn A, huyện A, 
tỉnh D. Tòa án cấp sơ thẩm đang thụ lý giải quyết vụ án “Tranh chấp di sản 
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thừa kế” giữa bà C và ông S, nên các quyết định bà C khiếu kiện sẽ được Tòa 
án cấp sơ thẩm xem xét trong cùng vụ án dân sự theo quy định tại Điều 32a 
Bộ luật Tố tụng dân sự và Điều 15 Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-
TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2014 để giữ nguyên Quyết định đình 
chỉ giải quyết vụ án nêu trên của Tòa án nhân dân tỉnh D là cũng không đúng. 

[6] Tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thể hiện: Tòa án nhân dân 
tỉnh D đang tạm đình chỉ xét xử hai vụ án dân sự “tranh chấp tài sản chung 
của những người thừa kế tài sản” và “tranh chấp quyền sử dụng đất” với lý 
do: Chờ kết quả giải quyết vụ án hành chính này.  

Khi thụ lý, giải quyết lại vụ án hành chính này, Tòa án nhân dân tỉnh D 
cần căn cứ quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, của Luật Tố tụng 
hành chính năm 2015 và hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao để giải quyết 
vụ án hành chính này cũng như các vụ án dân sự đang bị tạm đình chỉ giải 
quyết theo đúng quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 266, khoản 1 Điều 271, khoản 3 Điều 
272 và khoản 2 Điều 274 Luật Tố tụng hành chính; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 20/2019/KN-HC
ngày 21/5/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với Quyết định giải 
quyết việc kháng cáo đối với quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 
124/2014/HC-PT ngày 15/9/2014 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao 
tại Thành phố H;  

2. Hủy Quyết định giải quyết việc kháng cáo đối với quyết định đình chỉ
giải quyết vụ án hành chính số 124/2014/HC-PT ngày 15/9/2014 của Tòa Phúc 
thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố H và Quyết định đình chỉ xét xử sơ 
thẩm vụ án hành chính số 02/2014/QĐST-HC ngày 18/4/2014 của Tòa án nhân 
dân tỉnh D; 

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh D để giải quyết sơ thẩm
lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 
- VKSNDTC (Vụ 10 - để biết); 
- TAND cấp cao tại TPHCM; 
- TAND tỉnh D 
(02 bản kèm HSVA); 
- VKSND tỉnh D; 
- Cục THA dân sự tỉnh D; 
- Các đương sự (theo địa chỉ); 
- Lưu: Vụ GĐKTIII (3b), VP 
(TANDTC), Hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Đặng Xuân Đào 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 
Số: 22/2019/HC-GĐT 
Ngày 09 tháng 10 năm 2019 
V/v Khiếu kiện quyết định hành chính 
trong lĩnh vực quản lý đất đai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN  
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Tống Anh Hào; 

Các Thẩm phán: - Ông Nguyễn Văn Thuân; 

- Ông Chu Xuân Minh; 

- Bà Đào Thị Xuân Lan; 

- Ông Lê Văn Minh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Huyền - Thẩm tra viênTòa án nhân dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông Lê 

Thành Dương - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 09-10-2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên tòa 

giám đốc thẩm xét xử vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định hành chính 

trong lĩnh vực quản lý đất đai” giữa cácđương sự: 

1. Người khởi kiện: Ông Trương Hoàng L, sinh năm 1963;

Trú tại:tổ 6, KP2, phường P, thành phố B, tỉnh B. 

2. Người bị kiện: CTUBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Diện tích 28.960m2 đất (gồm 10.000m2 đất gò và 18.960m2 đất ruộng) của 

cụ Huỳnh Thị T (cụ ngoại ông Trương Hoàng L) mua lại của người khác năm 

1940. Theo Trích lục địa bộ của Ty Điền địa Phước Tuy cấp ngày 26-10-1973 

thì diện tích đất thuộc lô số 302 tờ bản đồ số 1 bản đồ địa chính xã P, tỉnh P (nay 

là phường P, thành phố Bà Rịa, tỉnh B). 
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Cụ Huỳnh Thị T có 5 người con, trong đó có ông Trần Văn C và bà Trần 

Thị B. Ông C có con là ông Trần Hữu N, bà B có con là bà Trần Mỹ B, ông Lợi 

là con bà Trần Mỹ B. 

Trước Giải phóng năm 1975, Chế độ cũ trưng dụng 10.000m2 đất gò trong 

tổng diện tích nêu trên, sau đó bỏ hoang. Diện tích 18.960m2 đất còn lại, ông 

Trần Văn C đã đưa vào Hợp tác xã nông nghiệp Q để thực hiện chính sách hợp 

tác hoá nông nghiệp nhưng người trong gia tộc vẫn canh tác, sử dụng đất. Trong 

đó ông N trực tiếp canh tác 2.900m2, bà C sử dụng 3.300m2, bà Trần Thị B sử 

dụng 2.800m2, ông D sử dụng 2.400m2. Quá trình sử dụng có việc thoả thuận 

trao đổi và bồi hoàn công sức cải tạo đất để sử dụng. Ông L và bà Trương Kim 

T (chị gái ông L) trực tiếp canh tác, sử dụng liên tục ổn định, có kê khai và thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Ngày 13-7-1998, ông L được UBND 

thị xã B cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngdiện tích 4.699,1m2đất lúa; ngày 23-

9-1998 bà T được UBND tỉnh B cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng diện tích 

873,1m2 (gồm 300m2 đất ở và 573,1m2 đất nông nghiệp).  

Đối với diện tích 10.000m2 đất gò sau khi bị chế độ cũ bỏ hoang: Sau 

ngày 30-4-1975, ông  N và một số hộ dân đến dựng nhà ở và một phần sử dụng 

làm bãi rác. Ngày 11-7-1983,Ủy ban nhân dân huyện C ban hành Quyết định số 

361/QĐ-UBH giao 10.000m2 đất này cho Ban Nông nghiệp để lập bến xe. Ông 

N có đơn xin ở lại và được Ủy ban nhân dân thị xã P cho phép ở nhưng khi có 

lệnh thì phải di chuyển. Sau đó, Hợp tác xã cơ khí Đ sử dụng đất này nên ông N 

và bà Trần Mỹ B đều có đơn khiếu nại đòi đất.  

Ngày 09-7-1988, UBND huyện C ban hành Quyết định số 623/QĐ-UBH 

trả lại cho ông N 5.000m2 đất gò. Đến ngày 14-7-1989, UBND huyện C ban 

hành Quyết định số 605/QĐ-UBH thu hồi phần đất đã giao cho ông N với lý do 

ông N đã bán trái phép cho 5 hộ, đồng thời xử phạt hành chính đối với ông N...  

 Ông N khiếu nại.  

Ngày 27-8-2004, tại Quyết định số 6009/QĐ-UBT, UBND tỉnh B không 

chấp nhận việc ông N đòi đền bù hoặc phục hồi quyền sử dụng đất, thu hồi các 

Quyết định số 623/QĐ-UBH và số 605/QĐ-UBH nêu trên, giao UBND thị xã B 

làm thủ tục giao 100m2 đất ở cho ông N. 

Đối với 5.000m2 đất gò còn lại, bà Trần Mỹ B xin lại để sử dụng do Hợp 

tác xã cơ khí Đ đã giải thể. Ngày 06-3-1989, UBND huyện C ban hành Quyết 

định số 126/QĐ-UBH thu hồi lô đất trên và ngày 07-3-1989 ban hành Quyết 

định số 134 giao cho Trạm cơ khí nông nghiệp sử dụng hết mặt bằng, phía tiếp 

giáp đường đã có nhiều hộ chiếm và xây dựng nhà trái phép.  
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Bà Trần Mỹ B tiếp tục khiếu nại. Ngày 09-5-1990, UBBND tỉnh Đ ban 

hành Quyết định số 704/QĐ-UBT giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Mỹ B có 

nội dung: 

“Bà Trần Mỹ B được thừa hưởng quyền lợi hợp pháp trên diện tích 

5.000m2 trong tổng số 10.000m2đất thổ cư (nằm trong diện tích 28.960m2). Giao 

cho bà Trần Mỹ B 2.500m2 đất mặt tiền (trong tổng số 5.000m2) để trực tiếp 

quản lý và sử dụng vào nhu cầu của gia đình theo đúng quy hoạch và quy định 

của pháp luật. 2.500m2 còn lại, những gia đình và đơn vị đang sử dụng hợp pháp 

thì tiến hành thương lượng với bà Trần Mỹ B trên cơ sở có lý, có tình”. 

Trong khi Quyết định nêu trên chưa được thực hiện xong do bà Trần Mỹ 

B chưa thương lượng được với Trạm cơ khí nông nghiệp và một số hộ dân đang 

sử dụng đất tại khu vực này thì năm 1995 bà Trần Mỹ B chết. Ông Trương 

Hoàng L là người thừa kế của bà B tiếp tục khiếu nại. 

Ngày 02-5-1998, UBND tỉnh B ban hành Quyết định số 1005/QĐ-UB giải 

quyết đơn khiếu nại của ông N và ông L có nội dung công nhận Quyết định số 

704/QĐ-UBT nêu trên là đúng, ông L được tiếp tục thực hiện Quyết định này. 

Thực hiện Quyết định số 1005/QĐ-UB nêu trên, ngày 08-11-2000, 

UBNDthị xã B ban hành Quyết định số 1044/QĐ.UB công nhận thoả thuận giữa 

Công ty dịch vụ sản xuất thương mại B (Trạm cơ khí nông nghiệp) và ông L có nội 

dung: ông L trả cho Công ty 200.000.000đồng để nhận lại 2.167m2 đất trong tổng 

số diện tích đất được công nhận tại Quyết định số 704/QĐ-UBT ngày 09-5-1990 

của UBNDtỉnh Đ và Quyết định số 1005/QĐ-UB ngày 02-5-1998 củaUBND tỉnh 

B. 

Tại Công văn số 113/TL-XKT ngày 27-02-2002 trả lời khiếu nại của ông 

Trần Hữu P, Thanh tra tỉnh B xác định Quyết định số 1005/QĐ-UB ngày 02-5-

1998 là Quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng. 

Ngày 08-11-2001, UBND tỉnh B ban hành Quyết định số 9556/QĐ-UB 

thu hồi 15.831m2 đất trong đó có 1.361,1m2 đất của ông L (thuộc phần diện tích 

5.000m2 đã công nhận cho bà Trần Mỹ B theo Quyết định số 704/QĐ-UBT ngày 

09-5-1990 của UBND tỉnh Đ) để xây dựng đường Bạch Đằng nối dài. 

Tại Quyết định số 1947/QĐ-UB ngày 26-3-2002, UBND tỉnh B phê duyệt 

kinh phí bồi thường hộ ông L là 417.391.790đồng, trong đó có bồi thường đất 

thổ cư là 300m2. Ông L không đồng ý, yêu cầu được bồi thường diện tích 

1.061m2 còn lại cũng là đất ở. 

Năm 2004, ông Trần Hữu N khởi kiện vụ án dân sự tranh chấp quyền sử 

dụng đất đối với ông L và bà T; đòi ông L, bà T trả diện tích đất của gia tộc mà 

ông L, bà T đang sử dụng. 
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Tại Bản án dân sự phúc thẩm số 347/2005/DSPT ngày 22-9-2005 của Toà 

Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh (cũ) đã bác toàn 

bộ yêu cầu khởi kiện của ông N, công nhận quyền sử dụng hợp pháp cho ông 

Lđối với diện tích đất đã được UBND thị xã B cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số M-143993 ngày 13-7-1998 và diện tích 2.176 m2 đất đã được công 

nhận theo Quyết định số 1044/QĐ-UBTX ngày 08-11-2000 của UBND thị xã B; 

công nhận quyền sử dụng hợp pháp cho bà T đối với diện tích đất đã được 

UBND tỉnh B cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sốM 434407 ngày 28-9-

1998. 

Ngày 01-12-2005, ông L có đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất diện tích 2.183,6m2 (phần đất thuộc diện tích 5.000m2 đã công nhận cho bà 

Trần Mỹ B tại Quyết định số 704/QĐ-UBT ngày 09-5-1990 của UBND tỉnhĐ) 

với mục đích sử dụng là đất ở. Sau đó do chưa được xét cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất nên ông tiếp tục có nhiều đơn khiếu nại. 

Quá trình giải quyết vụ việc gặp vướng mắc trong việc xác định loại đất mà ông 

L xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên ngày 25-12-2006, Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh B có văn bản xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

Ngày 22-11-2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 

4633/BTNMT-ĐKTKĐĐ trả lời: Quyết định số 704/QĐ-UBT ngày 09-5-1990 

xác định loại đất ở đối với toàn bộ diện tích của bà Trần Mỹ B (5.000m2) là 

không đúng quy định… 

Thời gian sau đó, các cấp các ngành thuộc tỉnh B tiếp tục xem xét giải 

quyết vụ việc và có nhiều ý kiến khác nhau. Ngày 16-01-2012, UBND tỉnh B có 

văn bản số 245/UBND-VP báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ “xem xét 

theo thẩm quyền, thu hồi, huỷ bỏ các Quyết định công nhận đất thổ cư (đất ở) 

cho gia đình bà Trần Mỹ B”. 

Ngày 26-3-2012, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 1939/VPCP-KNTN 

truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “UBND tỉnh B theo 

thẩm quyền kiểm tra, rà soát lại vụ việc để giải quyết theo đúng quy định của 

pháp luật; trường hợp có vướng mắc thì báo cáo xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, giải quyết xong trong tháng 4/2012 và báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ”. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, UBNDtỉnh B đã giao cơ 

quan Thanh tra tham mưu giải quyết. Sau đó, tại Quyết định số 1486/QĐ-UBND 

ngày 21-7-2014, CT UBND tỉnhB quyết định: sửa đổi, bổ sung điều 1 Quyết 

định số 1005/QĐ-UB ngày 02-5-1998 của UBND tỉnh B. Nội dung chính của 

việc sửa đổi này là bỏ cụm từ “đất thổ cư” và bổ sung câu “việc xác định loại đất 
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của diện tích 5.000m2 thì căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất và quy định của pháp 

luật về đất đai tại thời điểm xác lập quyền sử dụng đất cho gia đình bà Trần Mỹ B” 

vào Quyết định số 704/QĐ-UBT ngày 09-5-1990 của UBND tỉnh Đ. 

Ngày 04-8-2014 và ngày 20-11-2014, ông L khởi kiện và khởi kiện bổ 

sung đối với Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 21-7-2014 của CT UBND 

tỉnh B, yêu cầu Toà án huỷ Quyết định này vì đã hết thời hiệu xem xét, giải 

quyết lại Quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng theo quy định tại khoản 4 

Điều 15 Nghị định số67/1999/NĐ-CP ngày 07-8-1999 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 và buộc UBND 

tỉnh Bgiải quyết dứt điểm khiếu nại về việc bồi thường khi thu hồi giải toả xây 

dựng đường Bạch Đằng nối dài từ năm 2002. 

CT UBND tỉnhB trình bày: Quyếtđịnh số 704/QĐ-UBT ngày 09-5-1990 

của UBND tỉnh Đcó nội dung công nhận cho bà B được thừa hưởng quyền lợi 

hợp pháp trên diện tích5.000 m2 trong tổng số 10.000 m2 đất thổ cư (nằm trong 

diện tích 28.960 m2). Quyếtđịnh số 1005/QĐ-UB có nội dung công nhận Quyết 

định số 704/QĐ-UBT. Tuy nhiên, còn nhiều quan điểm khác nhau về việc xác 

định loại đất cho ông L, nên Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, đến ngày 02-11-2007 Bộ Tài nguyên và Môi trường có 

văn bản số 4633 kết luận: Quyếtđịnh số 704/QĐ-UBT xác định 10.000 m2 (trong 

đó có 5.000 m2 đất công nhận cho bà Trần Mỹ B) thuộc loại đất thổ cư là không 

đúng. 

Căn cứ vào Điều 20 Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 03-10-2012 quy định chi 

tiết một số điều của Luật khiếu nại, thì UBND tỉnh có quyền xem xét lại nội dung 

Quyếtđịnh số 1005/QĐ-UB. Điều 96 Bộ luật dân sự năm 2005 cũng quy định 

UBND tỉnh có quyền và nghĩa vụ đối với Quyếtđịnhsố 704/QĐ-UBT của UBND 

tỉnh Đ. UBND tỉnh B có quyền điều chỉnh quyết định này theo đúng quy định của 

pháp luật. Do đó, CT UBND tỉnh B không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông 

L. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 06/2015/HC-ST ngày 30/6/2015, Tòa án 

nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trương Hoàng L; hủy Quyếtđịnh 

số1486/QĐ-UBND ngày 21-7-2014 của CT UBNDtỉnh B. Buộc cơ quan nhà 

nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ theo quy định của pháp luật. 

Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của ông Trương Hoàng L về phần buộc UBND 

tỉnh B giải quyết khiếu nại cho ông Trương Hoàng L về việc phê duyệt kinh phí 
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bồi thường quyền sử dụng đất khi thu hồi giải tỏa xây dựng công trình đường 

Bạch Đằng. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng 

cáo của các đương sự. 

Ngày 13-7-2015, CT UBND tỉnh B có đơn kháng cáo toàn bộ Bản án hành 

chính sơ thẩm. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 156/2016/HC-PT ngày 27-10-2016, 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định:  

Không chấp nhận kháng cáo của người bị kiện CT UBND tỉnh B; giữ 

nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 06/2015/HCST ngày 30-6-2015 của Tòa  

án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

 Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

 Ngày15-02-2017, UBND tỉnh B có đơn đề nghị xem xét lại Bản án hành 

chính phúc thẩm nêu trên theo thủ tục giám đốc thẩm. 

Ngày 28-8-2017, ông L có đơn kiến nghị không xem xét giám đốc thẩm 

đối với các Bản án hành chính nêu trên. 

 Tại Quyếtđịnh số11/2019/KN-HC ngày10-5-2019, Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao kháng nghị Bản án hành chính phúc thẩm số156/2016/HC-PT ngày 

27-10-2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị 

Hội đồng Thẩm phán Tòaán nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng 

hủy toàn bộ Bản án hành chính phúc thẩm nêu trên và Bản án hành chính sơ 

thẩmsố 06/2015/HCST ngày 30-6-2015 của Tòa án nhân dân tỉnhBà Rịa - Vũng 

Tàu; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử lại theo 

đúng quy định của pháp luật. 

 Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề 

nghị Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp nhận kháng nghị của Chánhán Tòa án 

nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]Theo Trích lục địa bộ của Ty Điền địa P cấp ngày 26-10-1973 thì toàn 

bộ diện tích 28.960m2 đất của cụ Huỳnh Thị T là đất ruộng. Theo bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất của Trung tâm đo đạc bản đồ trực thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện (hoàn thành ngày 15-10-1997) thì 

đến năm 1997 trong tổng diện tích 5.000m2 mà UBND tỉnh Đ công nhận cho bà 

Trần Mỹ B tại Quyết định số 704/QĐ-UBT ngày 09-5-1990 chỉ có 605 m2 là đất 
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ở, còn lại gồm nhiều loại đất chuyên dùng, đất ao, đất vườn quả, đất hoang, đất 

thủy lợi. 

[2] Theo quy định tại khoản 2 Điều 28 của Nghị định số 30-HĐBT ngày 

23-3-1989 của Hội đồng Bộ trưởng hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 1987 

quy định về đất ở như sau: “1. Đất ở của mỗi hộ vùng nông thôn bao gồm đất để 

làm nhà ở và các công trình khác phục vụ cho đời sống và sản xuất gia đình. 2. 

Đất ở của mỗi hộ vùng thành thị gồm đất để làm nhà ở và các công trình phục 

vụ cho sinh hoạt…”. Như vậy, Quyết định số 704/QĐ-UBT ngày 09-5-1990 

của UBND tỉnh Đ công nhận toàn bộ diện tích 5.000m2 thuộc quyền sử 

dụng của bà Trần Mỹ B là đất thổ cư là không đúng. Quyết định số 

1005/QĐ-UB ngày 02-5-1998 của UBND tỉnh B công nhận Quyết định số 

704/QĐ-UBT ngày 09-5-1990 của UBND tỉnh Đ cũng là không đúng.  

[3] Tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 

03-10-2012 của Chính phủ quy định:“Khi phát hiện việc giải quyết khiếu nại vi 

phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp 

pháp của công dân, cơ quan, tổ chức hoặc có tình tiết mới làm thay đổi nội dung 

vụ việc khiếu nại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết 

lại vụ việc khiếu nại ….”. Ngày 16-01-2012, UBND tỉnh B có Công văn số 

245/UBND-VP báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét theo thẩm quyền thu hồi, 

hủy bỏ các quyết định công nhận đất thổ cư cho gia đình bà Trần Mỹ B nêu trên 

để UBND tỉnh B có cơ sở giải quyết dứt điểm khiếu nại của ông L. Ngày 26-03-

2012, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 1939/VPCP-KNTN thông báo ý 

kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc như sau: “UBND tỉnh B 

theo thẩm quyền kiểm tra, rà soát lại vụ việc để giải quyết theo đúng quy định 

của pháp luật…”. Như vậy, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo UBND tỉnh 

B xem xét giải quyết lại việc giải quyết khiếu nại. Do đó, ngày 21-7-2014, CT 

UBND tỉnh B ban hành Quyết định số 1486/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 1 

Quyết định số 1005/QĐ-UB ngày 02-5-1998 của UBND tỉnh B là đúng trình tự 

thủ tục quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03-10-

2012 của Chính phủ về việc xem xét lại việc giải quyết khiếu nại có vi phạm pháp 

luật khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.  

[4] Về nội dung sửa đổi, bổ sung của Quyết định 1486/QĐ-UBND như sau: 

Sửa đổi câu thứ nhất của khoản 2 Điều I Quyết định số 704/QĐ.UBT ngày 09-5-

1990 của UBND tỉnh Đ thành “Bà Trần Mỹ B được thừa hưởng quyền lợi hợp 

pháp trên diện tích 5.000m2 trong tổng số 10.000m2 đất (nằm trong diện tích 

28.960m2)”; Bổ sung trong khoản 2 Điều I của Quyết định số 704/QĐ.UBT ngày 

09-5-1990 của UBND tỉnh Đ thêm nội dung: “Việc xác định loại đất của diện tích 
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5.000m2 thì căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất và quy định của pháp luật về đất đai 

tại thời điểm xác lập quyền sử dụng đất cho gia đình bà Trần Thị B”.  Như vậy, nội 

dung sửa đổi bổ sung của Quyết định 1486/QĐ-UBND đã khắc phục sai sót của 

Quyết định số 704/QĐ.UBT và Quyết định số 1005/QĐ-UB về việc xác định 

toàn bộ 5.000m2 đất ở cho bà B. 

[5] Bản án dân sự sơ thẩm số 15/2005/DSST ngày 29-6-2005 của Toà án 

nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bản án dân sự phúc thẩm số 

347/2005/DSPT ngày 22-9-2005 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông N 

với ông L, bà T chỉ công nhận quyền sử dụng đất cho ông L theo giấy chứng 

nhận được cấp chứ không nói rõ là công nhận các quyết định hành chính, cũng 

không công nhận 5.000m2 đất tranh chấp là đất thổ cư. Cho nên CT UBND tỉnh 

B ban hành Quyết định số1486/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

1005/QĐ-UB về nội dung xác định lại loại đất, không làm thay đổi quyền sử 

dụng đất của ông L đã được hai bản án dân sự nêu trên công nhận.  

[6]Tòa án cấp sơ thẩm và Tòaán cấpphúc thẩm căn cứ khoản 4 Điều 15 

Nghị định số67/1999/NĐ-CP ngày 07-8-1999 của Chính phủ về quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành luật khiếu nại tố cáo năm 1998 quy định thời hiệu yêu 

cầu xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng là 01 năm, để cho rằng 

đã hết thời hiệu xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại số 1005/QĐ-UB là 

không đúng pháp luật. Vì quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 

67/1999/NĐ-CP nêu trên là quy định về “thời hiệu yêu cầu xem xét lại quyết 

định giải quyết khiếu nại cuối cùng”, còn theo quy định tại khoản 1 Điều 15 và 

Điều 16 Nghị định này không quy định về thời hiệu xem xét lại quyết định giải 

quyết khiếu nại cuối cùng đối với trường hợp người có thẩm quyền tự phát hiện 

vi phạm và theo yêu cầu chỉ đạo giải quyết lại của Thủ tướng Chính phủ. Mặt 

khác, trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại phải áp dụng quy định của pháp luật 

có hiệu lựctại thời điểm giải quyết khiếu nại; Nghị định số67/1999/NĐ-CP ngày 

07-8-1999 của Chính phủ đã hết hiệu lực pháp luật từ ngày 09-5-2005. Nghị 

định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03-10-2012 của Chính phủ không quy định thời 

hiệu xem xét lại đối với quyết định giải quyết khiếu nại. Do đó, CT UBND tỉnh B 

ban hành Quyết định 1486/QĐ-UBND ngày 21-7-2014 sửa đổi Quyết định số 

1005/QĐ-UB ngày 02-5-1998 của UBND tỉnh B là đúng pháp luật.  

[7] Như vậy, với những nhận định nói trên, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án 

cấp phúc thẩm hủy quyết định số 1486/QĐ-UBND của UBND tỉnh Blà chưa đủ 

căn cứ. 

  Vì các lẽ trên; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 266, khoản 3 Điều 272 và khoản 2 Điều 274 

Luật Tố tụng hành chính năm 2015; 

1. Chấp nhận Kháng nghị số 11/2019/KN-HC ngày10-5-2019của Chánh 

án Tòa án nhân dân tối cao; 

2. Hủy Bảnán hành chính phúc thẩm số156/2016/HC-PT ngày 27-10-2016 

của Tòaán nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và hủy Bản án hành 

chính sơ thẩm số 06/2015/HCST ngày 30-6-2015 của Tòaán nhân dân tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu;  

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử sơ 

thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 
- Viện trưởngVKSNDTC (để biết); 
- TANDCC tại Tp Hồ Chí Minh (để biết); 
- TAND tỉnhBà Rịa - Vũng Tàu(kèm hồ sơ 

vụ án); 
- Cục THADS tỉnhBà Rịa - Vũng Tàu; 
- VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 
- Các đương sự (theo địa chỉ); 
- Lưu: Vụ GĐKT III (3b),  

VP (TANDTC), Hồ sơ vụán. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tống Anh Hào 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 19/2019/HC-GĐT 

Ngày 26-9-2019 

V/v khiếu kiện quyết định hành chính về 

quản lý đất đai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thuân; 

Các Thẩm phán: - Bà Đào Thị Xuân Lan; 

 - Ông Tống Anh Hào; 

 - Ông Lê Văn Minh; 

 - Ông Đặng Xuân Đào. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Đông, Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông 

Phương Hữu Oanh, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 26 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa 

giám đốc thẩm xét xử vụ án “Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai” 

giữa các đương sự: 

- Người khởi kiện: Ông Huỳnh Minh H; địa chỉ: Số 5/141B, lộ BT, khóm 

H1, phường H2, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. 

- Người bị kiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 05 

N, phường M, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Trường G, Trưởng phòng 

Phòng KN3, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố B.

2. Ủy ban nhân dân thành phố B.

Địa chỉ: Số 12, đường TP, phường B, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. 

Người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố B 

và Ủy ban nhân dân thành phố B: Ông Trần Sỹ E, Phó Chánh Thanh tra thành 

phố B, tỉnh Bạc Liêu. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, lời khai tại Tòa án, người khởi kiện là ông Huỳnh 

Minh H trình bày: 

Năm 1996, Ủy ban nhân dân thị xã B (nay là thành phố B) tiến hành đào 

đất làm lộ BT từ phường H2 đến phường N, có đi qua phần đất của gia đình ông 

và nhiều hộ gia đình khác. Phần đất của gia đình ông bị sử dụng làm đường là 

2.370m2 (ngang 20m, dài 118,5m). 

 Năm 2003, gia đình ông được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối 

với 9.756m2 đất ở và đất trồng lúa. Sau đó, ông đã chuyển nhượng đất cho một 

số người. Diện tích đất còn lại, gia đình ông được cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất vào năm 2006 (thửa số 202 có diện tích 1.832,6m2) và năm 2010 

(thửa số 204 có diện tích 704m2). 

  Ngày 20/02/2008, tại buổi tiếp dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị 

xã B, ông yêu cầu bồi thường 2.370m2 đất do múc kênh làm lộ BT trước đây. 

 Ngày 28/02/2008, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã 

B có Văn bản số 107/VP trả lời ông, với nội dung: Gia đình ông không được bồi 

thường đối với đất múc kênh làm lộ BT vì tại thời điểm đó không có chính sách 

giải quyết bồi thường. 

Ngày 06/11/2013, Ủy ban nhân dân thành phố B ban hành Quyết định số 

1129/QĐ-UBND thu hồi 21m2 đất thuộc thửa số 202 và 19,10m2 đất thuộc thửa 

số 204 của gia đình ông để thực hiện dự án đầu tư, xây dựng cầu và đường kênh 

30/4 tọa lạc tại phường H2, thành phố B và huyện H, tỉnh Bạc Liêu.  

 Ngày 12/11/2013, Ủy ban nhân dân thành phố B ban hành Quyết định số 

1474/QĐ-UBND chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với gia đình ông, 

trong đó 40,10m2 đất bị thu hồi được bồi thường theo giá đất nông nghiệp. 

 Ngày 03/12/2013, ông ủy quyền cho ông Nguyễn Văn T khiếu nại yêu 

cầu Ủy ban nhân dân thành phố B bồi thường thửa đất số 204 (diện tích 

19,10m2) theo giá đất ở và bồi thường 2.370m2 đất làm lộ BT năm 1996. 

 Ngày 11/02/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố B ban hành Quyết 

định số 40/QĐ-UBND bác đơn của ông yêu cầu bồi thường phần đất làm lộ BT 

năm 1996 có diện tích 2.370m2, với lý do: Qua kiểm tra là không có cơ sở để xem 

xét giải quyết; thống nhất điều chỉnh tính bồi thường 16,8m2 đất nông nghiệp sang 

đất ở, đồng thời đối trừ lại số tiền đã tính bồi thường đất nông nghiệp. 

 Ngày 28/3/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố B ban hành Quyết 

định số 49/QĐ-UBND huỷ nội dung điểm 1 Điều 1 của Quyết định số 40/QĐ-

UBND ngày 11/02/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố B “Về việc 

giải quyết đơn yêu cầu của hộ ông Huỳnh Minh H, cư trú tại số 5/141B, khóm 

H1, phường H2, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu”, với lý do: Nội dung hộ gia đình 

ông yêu cầu bồi thường phần đất làm lộ BT từ năm 1996 có diện tích 2.370m2, 

từ năm 1996 đến năm 2014 đã 18 năm mới khiếu nại thì khiếu nại của hộ gia 
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đình ông thuộc một trong những trường hợp không được thụ lý giải quyết theo 

quy định tại khoản 6 Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011. 

 Ông tiếp tục khiếu nại đối với Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 

28/3/2014 nêu trên. 

Ngày 21/4/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết 

định số 556/QĐ-UBND không giải quyết khiếu nại của ông về việc yêu cầu bồi 

thường phần đất có diện tích 2.370m2 do Nhà nước làm lộ BT vào năm 1996, 

với lý do: “Phần đất của ông H bị ảnh hưởng do làm lộ BT vào năm 1996 là 

trước khi Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ được 

ban hành. Thời điểm này pháp luật về đất đai không có quy định chính sách bồi 

thường đối với: Việc thu hồi đất phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất 

giao thông, thuỷ lợi…. Mặt khác, khiếu nại của ông H thuộc một trong những 

trường hợp không được thụ lý giải quyết được quy định tại khoản 6 Điều 11 

Luật Khiếu nại năm 2011”.  

 Ngày 19/5/2015, ông có đơn khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định số 

556/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu. 

 Quan điểm của người bị kiện: 

 Phần đất của hộ gia đình ông H bị ảnh hưởng do làm lộ BT năm 1996 là 

trước khi Nghị định số 22/NĐ-CP ngày 24/4/1998 được ban hành; thời điểm này 

pháp luật về đất đai không quy định chính sách bồi thường đối với việc thu hồi 

đất phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công 

cộng. 

 Mặt khác, năm 1997 hộ gia đình ông H được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất và qua nhiều lần cấp đổi giấy chứng nhận, trên Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất của hộ gia đình ông H đều thể hiện có trừ kênh và lộ BT, chiều ngang 

20m, chiều dài hết phần đất của hộ gia đình ông H, nhưng ông H không khiếu nại 

về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu không chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của ông H. 

 Quan điểm của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố B và Ủy ban nhân dân thành phố B:  

 Việc ban hành Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu là đúng quy định. Đề nghị Tòa án không 

chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông H. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 13/2015/HC-ST ngày 25/8/2015, Tòa 

án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã quyết định:  

Bác yêu cầu khởi kiện của ông Huỳnh Minh H về việc yêu cầu hủy Quyết 

định số 556/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc 

Liêu giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Minh H đối với Quyết định số 49/QĐ-

UBND ngày 28/3/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố B. 

 Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng 

cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật. 
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Ngày 07/9/2015, ông H có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 55/2016/HC-PT ngày 07/6/2016, 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:  

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Huỳnh Minh H, giữ nguyên 

bản án sơ thẩm. 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

Sau khi xét xử phúc thẩm, ông Huỳnh Minh H có đơn khiếu nại theo thủ 

tục giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm nêu trên. 

Tại Quyết định số 29/2019/KN-HC ngày 07/6/2019, Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao đã kháng nghị Bản án hành chính phúc thẩm số 

55/2016/HC-PT ngày 07/6/2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh theo thủ tục giám đốc thẩm; đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa 

án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, hủy Bản án hành chính phúc 

thẩm số 55/2016/HC-PT ngày 07/6/2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh và Bản án hành chính sơ thẩm số 13/2015/HC-ST 

ngày 25/8/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu; giao hồ sơ vụ án cho 

Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của 

pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề 

nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]   Nguồn gốc 2.370m2 đất tại khóm H1, phường H2, thị xã B (nay là 

thành phố B) do gia đình ông H khai phá và sử dụng ổn định trước năm 1960. 

Đến năm 1996, Ủy ban nhân dân thị xã B thu hồi diện tích đất này làm lộ BT. 

Ông H khiếu nại yêu cầu được bồi thường đối với diện tích đất bị thu hồi. Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu không đồng ý bồi thường cho ông H với lý do thời 

điểm này pháp luật về đất đai không quy định chính sách bồi thường đối với 

việc thu hồi đất phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh, giao thông thủy lợi 

là không đúng quy định tại Điều 27 Luật đất đai năm 1993, theo đó: “Trong 

trường hợp thật cần thiết, Nhà nước thu hồi đất đang sử dụng của người sử 

dụng đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích 

công cộng thì người bị thu hồi đất được đền bù thiệt hại” và Điều 3 Nghị định 

90-CP ngày 07/8/1994 của Chính phủ quy định về việc đền bù thiệt hại khi Nhà 

nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, 

lợi ích công cộng: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất hợp pháp mà bị Nhà 

nước thu hồi đất thì được Nhà nước đền bù thiệt hại về đất và đền bù thiệt hại về 

tài sản hiện có trên đất”. 

[2] Như vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu xác định tại thời 

điểm năm 1996, pháp luật về đất đai không quy định chính sách bồi thường là 

không đúng vì khi đó Luật đất đai năm 1993 và Nghị định số 90-CP ngày 
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07/8/1994 nêu trên đang có hiệu lực thi hành. Toà án cấp phúc thẩm cho rằng gia 

đình ông H không được bồi thường theo Nghị định số 90-CP ngày 07/8/1994 vì 

“theo quy định của Nghị định này thì khi cần thiết Nhà nước mới thu hồi đất để 

phục vụ an ninh, quốc phòng…và trên tinh thần đất đổi đất khi bị thu hồi toàn bộ 

đất…” cũng là không đúng, bởi vì: Nghị định số 90/CP ngày 07/8/1994 không có 

điều luật nào quy định khi bị thu hồi toàn bộ đất mới được bồi thường. 

  [3] Năm 2000 ông H đã có khiếu nại về việc thu hồi đất làm lộ BT (đơn tố 

cáo gửi Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của Trung ương đề 

ngày 01/12/2000, trong đó ông H trình bày: Vườn tạp, hoa màu và hải sản, tôm 

sú gần thu hoạch bị thiệt hại vẫn chưa được đền bù nhưng tháng 10/1996 và 

tháng 10/1997 vẫn bị gửi giấy báo thuế yêu cầu ông đóng thuế đầy đủ). Năm 

2008, ông H tiếp tục có đơn khiếu nại và được Văn phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân thị xã B trả lời tại Công văn số 107/VP ngày 28/02/2008 là 

không bồi thường với lý do “tại thời điểm này (1996) không có chính sách giải 

quyết bồi thường” chứ không phải vì lý do đã hết thời hiệu, thời hạn khiếu nại. 

[4] Đến cuối năm 2013 khi lộ BT được làm kiên cố, ông H tiếp tục khiếu 

nại và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố B giải quyết tại Quyết định số 

40/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 kết luận nội dung yêu cầu bồi thường của ông 

H không có cơ sở để xem xét giải quyết vì thời điểm 1996 thực hiện chủ trương 

làm lộ, Nhà nước và nhân dân cùng làm, do đó không có chính sách tính bồi 

thường giá trị đất, nhiều hộ dân cũng bị ảnh hưởng đến phần đất cũng không 

được bồi thường; năm 1997 ông H đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất trong đó thể hiện có chừa đường lộ nhưng ông H không khiếu nại…Sau đó, 

ngày 28/3/2014 Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố B có Quyết định số 49/QĐ-

UBND hủy một phần Quyết định số 40/QĐ-UBND nêu trên có nội dung khiếu 

nại của ông H thuộc trường hợp không được thụ lý giải quyết theo khoản 6 Điều 

11 Luật khiếu nại năm 2011 vì sau 18 năm mới khiếu nại. 

[5] Tại Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 21/4/2015, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã không giải quyết khiếu nại của ông H với lý do “Thời 

điểm này pháp luật về đất đai không có quy định chính sách bồi thường đối với 

việc thu hồi đất phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất giao thông thuỷ 

lợi …”; mặt khác, tại quyết định này Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vẫn 

tiếp tục xác định khiếu nại của ông H thuộc một trong những trường hợp  không 

được thụ lý giải quyết theo quy định tại khoản 6 Điều 11 Luật khiếu nại năm 2011, 

là không đúng. 

 [6] Việc cung cấp các tài liệu, chứng cứ về việc thu hồi đất làm lộ Bờ Tây 

vào năm 1996 là nghĩa vụ của người bị kiện. Tuy nhiên, quá trình giải quyết vụ 

án, Tòa án các cấp không yêu cầu người bị kiện cung cấp các tài liệu, chứng cứ 

này để chứng minh việc thu hồi đất là do Nhà nước và nhân dân cùng làm cũng 

như việc ông H tự nguyện hiến đất cho Nhà nước như đại diện người bị kiện trình 

bày; các tài liệu, chứng cứ về việc các hộ dân cùng bị thu hồi đất làm lộ BT có 

được bồi thường hay không (theo ông H trình bày, có hộ dân được bồi thường, có 

hộ không) và hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1997 cho ông H.  
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[7] Những vấn đề nêu trên chưa được làm rõ nhưng Tòa án cấp sơ thẩm 

cho rằng ông H không có quyền khiếu nại về bồi thường (hết thời hạn), còn Tòa 

án cấp phúc thẩm xác định ông H đã tự nguyện hiến đất cho Nhà nước, từ đó bác 

yêu cầu khởi kiện của ông H đề nghị hủy Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 

21/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu là chưa đủ căn cứ.  

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào khoản 1 Điều 271, khoản 3 Điều 272, Điều 274 Luật tố tụng 

hành chính; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 29/2019/KN-HC 

ngày 07/6/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với Bản án hành chính 

phúc thẩm số 55/2016/HC-PT ngày 07/6/2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 55/2016/HC-PT ngày 07/6/2016 

của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bản án hành chính sơ 

thẩm số 13/2015/HC-ST ngày 25/8/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu. 

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ 

án theo đúng quy định của pháp luật. 

 

Nơi nhận: 

- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- VKSNDTC (Vụ 10); 

- TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (để biết); 

- TAND tỉnh Bạc Liêu (02 bản kèm hồ sơ vụ án); 

- Cục THADS  tỉnh Bạc Liêu; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: VP, Vụ GĐKTIII (2b), HS, THS. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thuân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

Quyết định giám đốc thẩm 
Số: 18/2019/HC-GĐT 

Ngày 23 tháng 8 năm 2019 
V/v khiếu kiện quyết định  

truy thu thuế giá trị gia tăng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN  
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

13 thành viên tham gia xét xử, do ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao làm Chủ tọa phiên tòa. 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Đông, Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân tối cao. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Ông Phương Hữu Oanh, Kiểm 

sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa. 

Ngày 23 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã mở 

phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định truy 

thu thuế giá trị gia tăng” giữa: 

1. Người khởi kiện: Công ty trách nhiệm hữu hạn Cán thép TĐ;

Địa chỉ: Tổ X, phường Y, thành phố TĐ, tỉnh Ninh Bình. 

Người đại diện hợp pháp của người khởi kiện: Ông Đặng Lê H, chức vụ: 

Chủ tịch Hội đồng thành viên. 

2. Người bị kiện: Cục trưởng Cục thuế tỉnh Ninh Bình;

Địa chỉ: Số X1 đường Y1, phường Z, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 

Bình. 

Người đại diện hợp pháp của người bị kiện: Ông Nguyễn Văn Phương, Phó 

Cục trưởng Cục thuế tỉnh Ninh Bình. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện: Luật sư Trần Gia 

Thế - Công ty luật trách nhiệm hữu hạn ATS, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Ngày 15/02/2011, Công ty Kyoei Steel Singapore Corporation Pte.Ltd 

(sau đây gọi tắt là Công ty Kyoei Singapore) là bên A và ông Đặng Lê H là bên 

B ký hợp đồng liên doanh để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tại Việt 

Nam với tên gọi là Công ty trách nhiệm hữu hạn Thép Kyoei Việt Nam (viết tắt 

là KSVC – sau đây gọi tắt là Công ty Kyoei Việt Nam); Vốn điều lệ của Công ty 

Kyoei Việt Nam là 1.008.000.000.000 đồng tương đương 48.000.000 USD, 

trong đó Bên A góp 705.600.000.000 đồng tương đương 33.600.000 USD bằng 

tiền mặt, Bên B góp 30% các tài sản có giá trị 302.400.000.000 đồng tương 

đương 14.400.000 USD. 

Ngày 15/02/2012, Công ty cổ phần cán thép TĐ là bên chuyển nhượng và 

Công ty Kyoei Việt Nam là bên nhận chuyển nhượng ký hợp đồng chuyển 

nhượng dự án Nhà máy cán thép tại Khu công nghiệp TĐ, tỉnh Ninh Bình (Dự 

án 1) với giá chuyển nhượng là 23.520.000 USD. Tham gia ký kết hợp đồng còn 

có Công ty Kyoei Singapore (Bên A) và ông Đặng Lê H (Bên B) với mục đích 

đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng nêu trên (Nội dung trong hợp đồng ghi là 

Công ty cổ phần cán thép TĐ nhưng con dấu ở phần cuối của hợp đồng là của 

Công ty TNHH cán thép TĐ). 

Cùng ngày 15/02/2012, Công ty trách nhiệm hữu hạn Cán thép TĐ là bên 

chuyển nhượng và Công ty Kyoei Việt Nam là bên nhận chuyển nhượng ký hợp 

đồng chuyển nhượng dự án Nhà máy cán thép tại Khu công nghiệp Khánh Phú, 

tỉnh Ninh Bình (Dự án 2) với giá chuyển nhượng là 10.080.000 USD. Hợp đồng 

này cũng có sự tham gia ký kết của Công ty Kyoei Singapore (Bên A) và ông 

Đặng Lê H (Bên B). 

Ngày 17/02/2012, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình cấp 

Giấy chứng nhận đầu tư số 09 20 22 000076 với nội dung: Trưởng ban quản lý 

các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình chứng nhận các nhà đầu tư: 1) Công ty 

Kyoei Steel Singapore Corporation Pte.Ltd; 2) Ông Đặng Lê H. Đăng ký thành 

lập doanh nghiệp và thực hiện dự án đầu tư: Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH 

Thép Kyoei Việt Nam; Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên; 

Vốn điều lệ: 1.008.000.000.000 đồng tương đương 48.000.000 USD; Tỷ lệ góp 

vốn: Công ty Kyoei Steel Singapore Corporation Pte.Ltd góp 705.600.000.000 

đồng (tương đương 33.600.000 USD) bằng tiền mặt, ông Đặng Lê H góp 

302.400.000.000 đồng (tương đương 14.400.000 USD) bằng tài sản và tiền mặt; 

Nội dung dự án đầu tư: Nhà máy luyện cán thép chất lượng cao tại Khu công 

nghiệp P, huyện YK, tỉnh Ninh Bình. 

Ngày 18/02/2012, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình cấp 

Giấy chứng nhận đầu tư số 09 2 22 000077 với nội dung: Chứng nhận cho nhà 

210



3 
 

đầu tư Công ty Kyoei Việt Nam đăng ký thực hiện dự án đầu tư Nhà máy cán 

thép chất lượng cao TĐ.  

Ngày 16/3/2012, Công ty trách nhiệm hữu hạn Cán thép TĐ (sau đây gọi 

tắt là Công ty TĐ) xuất hóa đơn không ghi thuế giá trị gia tăng số 0288851 với 

tổng giá trị là 699.216.000.000 đồng cho Công ty Kyoei Việt Nam, cùng ngày 

Công ty Kyoei Việt Nam đã thanh toán cho Công ty TĐ số tiền 699.216.000.000 

đồng. 

Ngày 05/7/2013, Cục thuế tỉnh Ninh Bình có Quyết định số 1568/QĐ-CT 

về việc kiểm tra thuế tại Công ty TĐ, thời kỳ kiểm tra từ ngày 01/01/2012 đến 

31/12/2012. 

Ngày 16/7/2013, Công ty TĐ và Đoàn kiểm tra của Cục thuế tỉnh Ninh 

Bình ký Biên bản kiểm tra, trong đó có nội dung: “Hiện tại Công ty TNHH Cán 

thép TĐ phát sinh chuyển nhượng dự án 1, dự án 2 giữa Công ty TNHH Cán 

thép TĐ – Công ty Thép Kyoei Việt Nam; Kyoei Steel Singapore Corporation 

Pte.Ltd và ông Đặng Lê H đang có sự tranh chấp là chuyển nhượng vốn hay bán 

tài sản, cơ quan có thẩm quyền chưa có ý kiến cụ thể, do vậy Công ty TNHH 

Cán thép TĐ và Đoàn kiểm tra tạm thời tính theo hình thức chuyển nhượng vốn, 

khi nào cơ quan có thẩm quyền có ý kiến kết luận cụ thể đối với việc tranh chấp 

nêu trên thì sẽ xác định lại số thuế phải nộp theo ý kiến kết luận của cơ quan có 

thẩm quyền”. 

Ngày 16/7/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 5010/BKHĐT-ĐTNN 

gửi Công ty Kyoei Việt Nam với nội dung: Theo các hợp đồng chuyển nhượng 

dự án ngày 15/2/2012 giữa Công ty TĐ với Công ty Kyoei Việt Nam, Kyoei 

Steel Singapore Pte.Ltd và ông Đặng Lê H trong Dự án 1 và Dự án 2 thì các 

giao dịch trên là chuyển nhượng dự án theo quy định tại Điều 66 Nghị định 

108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

một số điều của Luật Đầu tư. 

Ngày 03/7/2017, Tổng cục Thuế có Công văn số 2925/TCT-KTNB gửi 

Cục thuế tỉnh Ninh Bình với nội dung: Việc chuyển nhượng giữa Công ty 

TNHH Thép TĐ và Công ty Kyoei Việt Nam đã được xác định là chuyển 

nhượng dự án. Cục thuế tỉnh Ninh Bình phải có trách nhiệm lập phụ lục biên bản 

với Công ty TNHH Cán thép TĐ để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Ngày 22/9/2017, Cục thuế tỉnh Ninh Bình lập Phụ lục của Biên bản kiểm 

tra ký ngày 16/7/2013 với nội dung : 

“…2. Giải trình chênh lệch 

a) Thuế GTGT: 
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Thuế GTGT đầu ra tăng so với số liệu tại Biên bản kiểm tra ngày 

16/7/2013, số tiền là: 63.565.090.909 đồng do khoản thu nhập từ hoạt động 

chuyển nhượng dự án 1 và dự án 2 thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, áp dụng 

thuế suất 10%; Căn cứ Điều 4 Hợp đồng chuyển nhượng dự án 1 và dự án 2 

giữa Công ty TNHH Cán thép TĐ – Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam; Kyoei 

Steel Singapore Corporation Pte.Ltd và ông Đặng Lê H ký ngày 15/02/2012 thì 

tổng giá thanh toán của các hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT: Tổng giá trị 

được thanh toán đơn vị hạch toán vào thu nhập khác, số tiền là 699.216.000.000 

đồng (699.216.000.000/1,1 x 10% = 63.565.090.909 đồng). 

Thuế GTGT phải nộp tăng so với số liệu tại Biên bản kiểm tra ngày 

16/7/2013, số tiền là: 63.565.090.909 đồng do thuế GTGT đầu ra tăng: 

63.565.090.909 đồng nguyên nhân như đã giải trình ở trên. 

b) Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 

Thu nhập khác giảm so với số liệu tại Biên bản kiểm tra ngày 16/7/2013, 

số tiền là 63.565.090.909 đồng… 

Thu thập chịu thuế TNDN giảm: 63.565.090.909 đồng do thu nhập khác 

giảm: 63.565.090.909 đồng… 

Thuế TNDN phải nộp giảm so với số liệu tại Biên bản kiểm tra ngày 

16/7/2013, số tiền là 15.891.272.727 đồng…” 

Ngày 18/10/2017, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết 

định số 3478/QĐ-CT về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra việc chấp hành 

pháp luật thuế với nội dung: 

“Điều 1. Xử lý vi phạm về thuế đối với Công ty TNHH cán thép TĐ, mã số 

thuế: 2700268359, thời kỳ kiểm tra: Từ tháng 10/2012 đến tháng 12/2012. 

1. Truy thu thuế GTGT, số tiền: 63.565.090.909 đồng. 

2. Giảm số thuế TNDN phải nộp, số tiền là: 15.891.272.727 đồng. 

3. Tiền chậm nộp tiền thuế GTGT, số tiền: 38.584.010.182 đồng”… 

Ngày 27/10/2017, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết 

định số 3598/QĐ-CT thay thế Quyết định số 3478/QĐ-CT ngày 18/10/2017 với 

nội dung:  

“Điều 1. Xử lý vi phạm về thuế đối với Công ty TNHH cán thép TĐ, mã số 

thuế: 2700268359, thời kỳ kiểm tra: Từ tháng 10/2012 đến tháng 12/2012. 

1. Truy thu thuế GTGT, số tiền: 63.565.090.909 đồng. 

2. Giảm số thuế TNDN phải nộp, số tiền là: 15.891.272.727 đồng. 
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Điều 2. Yêu cầu Công ty TNHH Cán thép TĐ có trách nhiệm nộp số tiền 

truy thu thuế vào tài khoản số 7111 của Cục thuế Ninh Bình mở tại Kho bạc Nhà 

nước tỉnh Ninh Bình. 

Thời hạn nộp: Trong 10 (mười) ngày kể từ nhận được Quyết định này, 

nếu nộp chậm sẽ phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật”  

Ngày 02/11/2017, Công ty TĐ khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định số 

3598/QĐ-CT ngày 27/10/2017 của Cục trưởng Cục thuế tỉnh Ninh Bình với lý 

do: Quyết định nêu trên không dựa trên căn cứ pháp luật; 02 hợp đồng chuyển 

nhượng dự án của Công ty TĐ với Công ty Kyoei Việt Nam không thuộc đối 

tượng chịu thuế giá trị gia tăng. 

Người bị kiện là Cục trưởng Cục thuế tỉnh Ninh Bình trình bày: Căn cứ 

Công văn số 5010/BKHĐT-ĐTNN ngày 16/7/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

đã xác định giao dịch chuyển nhượng giữa Công ty TĐ và Công ty Kyoei Việt 

Nam là chuyển nhượng dự án; Tại Điều 5, khoản 3 Điều 8 Luật thuế giá trị gia 

tăng 2008 thì chuyển nhượng dự án không phải là hàng hóa, dịch vụ thuộc đối 

tượng không chịu thuế GTGT, vì vậy thuộc nhóm thuế suất thuế GTGT 10%. 

Cục thuế tỉnh Ninh Bình đã 04 lần có Giấy mời vào các ngày 01/6/2017, ngày 

16/6/2017, ngày 22/9/2017 và ngày 11/10/2017 để mời Công ty TĐ đến lập Phụ 

lục biên bản với Công ty TĐ nhưng Công ty TĐ đều có văn bản phúc đáp với 

nhiều lý do để không đến làm việc. Ngày 27/10/2017, Cục thuế Ninh Bình áp 

dụng khoản 5.7, điểm 5, mục II Quy trình kiểm tra thuế kèm theo Quyết định số 

746/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục thuế để ban hành Quyết định số 

3598/QĐ-CT về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật 

thuế đối với Công ty TĐ là đúng quy định của pháp luật. 

Tại Bản án hình chính sơ thẩm số 02/2018/HC-ST ngày 17/4/2018, Tòa 

án nhân dân tỉnh Ninh Bình quyết định:  

 “Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty trách nhiệm hữu hạn cán thép 

TĐ. Xử: 

 Hủy Quyết định số 3598/QĐ-CT ngày 27/10/2017 của Cục trưởng Cục 

thuế tỉnh Ninh Bình về việc xử lý vi phạm về thuế qua việc kiểm tra việc chấp 

hành pháp luật thuế đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn cán thép TĐ”. 

 Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo của các 

đương sự. 

 Ngày 26/4/2018, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Ninh Bình kháng cáo toàn bộ 

Bản án sơ thẩm nêu trên. 

 Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 525/2018/HC-PT ngày 08/11/2018, 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội quyết định: 

213



6 
 

  “Chấp nhận một phần đơn kháng cáo của Cục trưởng Cục thuế tỉnh Ninh 

Bình; Sửa Bản án hành chính sơ thẩm số 02/2018/HC-ST ngày 17/4/2018 của 

TAND tỉnh Ninh Bình, cụ thể như sau:  

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty trách nhiệm hữu hạn Cán 

thép TĐ. Hủy Quyết định số 3598/QĐ-CT ngày 27/10/2017 của Cục trưởng 

Cục thuế tỉnh Ninh Bình về việc xử lý vi phạm về thuế qua việc kiểm tra việc 

chấp hành pháp luật thuế đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Cán thép TĐ. 

 Buộc Cục trưởng Cục thuế tỉnh Ninh Bình thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

theo quy định của pháp luật”. 

Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

 Ngày 25/10/2018, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam có Thư đề nghị 

xem xét việc Công ty Thép Kyoei Việt Nam, một doanh nghiệp Nhật Bản đang 

đầu tư ở Ninh Bình có liên quan đến vụ án hành chính giữa Công ty TĐ (TDR) 

và Cục trưởng Cục thuế tỉnh Ninh Bình, theo đó Công ty TĐ đã không nộp thuế 

VAT dù đã nhận được từ Công ty Kyoei Việt Nam khoản tiền thuế nên Công ty 

Kyoei Việt Nam không được khấu trừ thuế VAT.  

Ngày 22/02/2019, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Ninh Bình có đơn đề nghị 

xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án hành chính phúc thẩm số 

525/2018/HC-PT ngày 08/11/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

 Ngày 15/5/2019, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có Quyết định kháng 

nghị giám đốc thẩm số 15/2019/KN-HC đối với Bản án hành chính phúc thẩm 

số 525/2018/HC-PT ngày 08/11/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; 

đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, 

hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 525/2018/HC-PT ngày 08/11/2018 của 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và hủy Bản án hành chính sơ thẩm số 

02/2018/HC-ST ngày 17/4/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình; giao hồ sơ 

vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy 

định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề 

nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của 

Chánh án tòa án nhân dân tối cao, đề nghị sửa Bản án hành chính phúc thẩm số 

525/2018/HC-PT ngày 08/11/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội theo 

hướng bác yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Cán thép TĐ yêu cầu hủy 

Quyết định số 3598/QĐ-CT ngày 27/10/2017 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh 

Ninh Bình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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[1] Về giao dịch chuyển nhượng giữa Công ty TĐ và Công ty Kyoei Việt 
Nam: Ngày 15/02/2011, Công ty Kyoei Steel Singapore Corporation Pte.Ltd 
(Công ty Kyoei Singapore) là bên A và ông Đặng Lê H là bên B ký hợp đồng 
liên doanh để thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Thép Kyoei Việt Nam, 
hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thép. Điểm (iii) 
của hợp đồng liên doanh có nội dung: “Các bên đồng ý rằng, ngay sau khi thành 
lập Công ty liên doanh, Công ty sẽ ký các Hợp đồng chuyển nhượng dự án để 
mua 70% giá trị tài sản của Dự án 1 và Dự án 2 và bên B sẽ góp 30% giá trị tài 
sản của Dự án 1 và Dự án 2”. Mục 3.4 Điều 3 có nội dung:“a) Bên A sẽ góp 
vào 705.600.000.000 đồng tương đương với 33.600.000 USD bằng tiền mặt và 
b) Bên B sẽ góp 30% các tài sản như được định nghĩa trong Hợp đồng chuyển 
nhượng dự án, có giá trị là 302.400.000.000 đồng tương đương với 14.400.000 
USD”. Như vậy, các bên thống nhất thành lập Công ty Kyoei Việt Nam để thực 
hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng dự án. 

 [2] Ngày 15/02/2012, Công ty TĐ, Công ty Kyoei Việt Nam, Công ty 
Kyoei Singapore và ông Đặng Lê H ký hợp đồng chuyển nhượng dự án Nhà 
máy cán thép tại Khu công nghiệp TĐ (Dự án 1) và hợp đồng chuyển nhượng 
Nhà máy cán thép tại Khu công nghiệp Khánh Phú (Dự án 2). Các hợp đồng 
chuyển nhượng ghi rõ Công ty cán thép TĐ là Bên chuyển nhượng, Công ty 
Kyoei Việt Nam là Bên nhận chuyển nhượng đối với Dự án 1 và Dự án 2.  

[3] Ngày 17/02/2012, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình 
cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 09 20 22 000076 (đồng thời là Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh) cho Công ty Kyoei Việt Nam, trong đó ghi rõ vốn điều lệ 
của Công ty là 1.008.000.000.000 đồng tương đương 48.000.000 USD; Tỷ lệ góp 
vốn: Công ty Kyoei Singapore góp 705.600.000.000 đồng (tương đương 
33.600.000 USD) bằng tiền mặt, ông Đặng Lê H góp 302.400.000.000 đồng 
(tương đương 14.400.000 USD) bằng tài sản và tiền mặt. 

  [4] Ngày 16/3/2012, Công ty TĐ xuất hóa đơn với tổng giá trị là 
699.216.000.000 đồng cho Công ty Kyoei Việt Nam, cùng ngày Công ty Kyoei 
Việt Nam đã thanh toán cho Công ty TĐ số tiền 699.216.000.000 đồng (tương 
đương 33.600.000 USD). 

  [5] Căn cứ vào các tài liệu nêu trên, có cơ sở để xác định Công ty Kyoei 
Singapore góp vốn để cùng ông Đặng Lê H thành lập Công ty Kyoei Việt Nam 
bằng tiền mặt và Công ty Kyoei Việt Nam là bên nhận chuyển nhượng Dự án 1, 
Dự án 2 của Công ty TĐ. Giao dịch chuyển nhượng giữa Công ty TĐ và Công ty 
Kyoei Việt Nam là giao dịch chuyển nhượng dự án. Tòa án cấp sơ thẩm nhận 
định việc chuyển nhượng do Công ty Kyoei Singapore thực hiện với mục đích 
mua tài sản (là 2 dự án) để góp vốn vào thành lập doanh nghiệp liên doanh; Tòa 
án cấp phúc thẩm nhận định hợp đồng chuyển nhượng giữa Công ty TĐ với 
Công ty Kyoei Việt Nam là chuyển nhượng vốn đầu tư (tài sản chuyển nhượng là 
Dự án 1 và Dự án 2) đều là không đúng. 
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Về việc truy thu thuế giá trị gia tăng của Công ty TĐ: 

[6] Công ty TĐ đã chuyển nhượng 2 dự án cho Công ty Kyoei Việt Nam 
vào ngày 15/02/2012. Theo quy định tại khoản 1 Điều 83 Luật ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật năm 2008 và khoản 1 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật năm 2015, thì văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với 
hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Do đó, giao dịch 
chuyển nhượng dự án giữa Công ty Kyoei Việt Nam và Công ty TĐ phải áp 
dụng Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

[7] Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 thì giao dịch 
chuyển nhượng dự án không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (Điều 5); 
không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%, 5% (khoản 1, 2 
Điều 8). Vì vậy, giao dịch chuyển nhượng dự án của Công ty TĐ là đối tượng 
chịu thuế GTGT với mức thuế suất 10% (khoản 3 Điều 8). 

[8] Khoản 2, khoản 3 Điều 7 Luật quản lý thuế quy định về nghĩa vụ của 
người nộp thuế như sau: 

“2. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời 
hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của 
hồ sơ thuế. 

3. Nộp tiền thuế đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm.” 

Khoản 35 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế 
quy định: 

“1. Đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế, thời hiệu xử phạt là hai năm, 
kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện. 

2. Đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế chưa đến mức truy cứu trách 
nhiệm hình sự, hành vi khai thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn, 
thời hiệu xử phạt là năm năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm. 

3. Quá thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuế thì người nộp thuế 
không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số 
tiền thuế gian lận, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trong thời hạn mười 
năm trở về trước; kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Trường hợp người nộp 
thuế không đăng ký thuế thì phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số 
tiền thuế gian lận, tiền chậm nộp cho toàn bộ thời gian trở về trước, kể từ 
ngày phát hiện hành vi vi phạm”… 

[9] Ngày 16/7/2013, Đoàn kiểm tra của Cục thuế tỉnh Ninh Bình và Công 
ty TĐ đã lập Biên bản kiểm tra, trong đó có nội dung: Do chưa xác định được 
giao dịch chuyển nhượng giữa Công ty TĐ và Công ty Kyoei Việt Nam là 
chuyển nhượng vốn hay bán tài sản, nên Đoàn kiểm tra tạm thời tính theo hình 
thức chuyển nhượng vốn, khi nào cơ quan có thẩm quyền có ý kiến kết luận cụ 
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thể thì sẽ xác định lại số thuế phải nộp theo ý kiến kết luận của cơ quan có thẩm 
quyền.  

[10] Sau khi xác định được giao dịch chuyển nhượng giữa Công ty TĐ và 
Công ty Kyoei Việt Nam là chuyển nhượng dự án; thuộc đối tượng chịu thuế giá 
trị gia tăng. Công ty TĐ có nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng đối với giao dịch 
chuyển nhượng dự án năm 2012. Do Công ty TĐ chưa nộp thuế nên Cục trưởng 
Cục thuế tỉnh Ninh Bình căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 8 về Thuế suất của 
Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008 mà không áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 
79; khoản 4 Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; khoản 4 Điều 
156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 theo hướng có lợi cho 
Công ty TĐ để ban hành Quyết định số 3598/QĐ-CT ngày 27/10/2017 có nội 
dung truy thu khoản thuế GTGT của Công ty TĐ là có căn cứ, đúng quy định của 
pháp luật. 

[11] Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm hủy Quyết định số 
3598/QĐ-CT ngày 27/10/2017 của Cục trưởng Cục thuế tỉnh Ninh Bình có nội 
dung truy thu số thuế giá trị gia tăng của Công ty TĐ trong giao dịch chuyển 
nhượng dự án giữa Công ty TĐ và Công ty Kyoei Việt Nam là không đúng. 
Ngoài ra, nếu Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm hủy Quyết định số 
3598/QĐ-CT ngày 27/10/2017 của Cục trưởng Cục thuế tỉnh Ninh Bình thì 
Quyết định số 3478/QĐ-CT ngày 18/10/2017 của Cục trưởng Cục thuế tỉnh 
Ninh Bình sẽ có hiệu lực pháp luật, theo đó Công ty TĐ ngoài việc bị truy thu 
thuế GTGT còn phải nộp phạt tiền chậm nộp thuế GTGT là không đúng theo 
quy định tại Khoản 35 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản 
lý thuế. 

[12] Kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là có căn cứ, phù 
hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ 
án đã đầy đủ, rõ ràng nên có đủ cơ sở để sửa Bản án hành chính phúc thẩm số 
525/2018/HC-PT ngày 08/11/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, cụ 
thể: Bác yêu cầu khởi kiện của Công ty trách nhiệm hữu hạn Cán thép TĐ yêu 
cầu hủy Quyết định số 3598/QĐ-CT ngày 27/10/2017 của Cục trưởng Cục Thuế 
tỉnh Ninh Bình. 

[13]  Về án phí: Do sửa bản án hành chính phúc thẩm theo hướng bác yêu 
cầu khởi kiện của Công ty TĐ nên Công ty TĐ phải chịu án phí hành chính sơ 
thẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 348 Luật tố tụng hành chính năm 2015 và 
khoản 1 Điều 32 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 
án phí, lệ phí Tòa án. Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Ninh Bình không phải chịu án 
phí hành chính phúc thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 349 Luật tố tụng hành 
chính năm 2015 và khoản 2 Điều 34 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 
30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
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[14] Bởi các lẽ trên, căn cứ khoản 2 Điều 266, khoản 5 Điều 272 và 
Điều 276 Luật tố tụng hành chính 2015; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Chấp nhận Kháng nghị số 15/2019/KN-HC ngày 15/5/2019 của Chánh 
án Tòa án nhân dân tối cao. 

 2. Sửa Bản án hành chính phúc thẩm số 525/2018/HC-PT ngày 
08/11/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội như sau:  

 Bác yêu cầu khởi kiện của Công ty trách nhiệm hữu hạn Cán thép TĐ về 
việc yêu cầu hủy Quyết định số 3598/QĐ-CT ngày 27/10/2017 của Cục trưởng 
Cục thuế tỉnh Ninh Bình về việc xử lý vi phạm về thuế qua việc kiểm tra việc 
chấp hành pháp luật thuế đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Cán thép TĐ. 

 3. Về án phí: Công ty trách nhiệm hữu hạn Cán thép TĐ phải nộp 300.000 
đồng (ba trăm nghìn đồng) án phí hành chính sơ thẩm; được khấu trừ vào số tiền 
tạm ứng hành chính sơ thẩm 300.000 đồng mà Công ty trách nhiệm hữu hạn Cán 
thép TĐ đã nộp theo Biên lai thu tiền số AA/2010/04435 ngày 07/11/2017 của 
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình. 

 Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Ninh Bình không phải chịu tiền án phí hành 
chính phúc thẩm; hoàn lại tiền tạm ứng án phí hành chính phúc thẩm 300.000 
(ba trăm nghìn đồng) mà Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Ninh Bình đã nộp theo Biên 
lai thu tiền số AA/2010/04454 ngày 03/5/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh 
Ninh Bình. 
 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 
- Viện trưởng VKSNDTC (để biết); 
- TAND cấp cao tại Hà Nội (để biết); 
- TAND tỉnh Ninh Bình (để biết); 
- Tổng cục Thuế; 
- Cục THADS tỉnh Ninh Bình; 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình; 
- Các đương sự (theo địa chỉ); 
- Vụ Pháp chế và QLKH TANDTC; 
- Lưu: HS, Vụ GĐKT III (2), VT, Ths. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 
CHÁNH ÁN 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nguyễn Hòa Bình 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

Quyết định giám đốc thẩm 
Số: 17/2019/HC-GĐT 

Ngày 15 tháng 7 năm 2019 
V/v khiếu kiện Quyết định hành chính 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Du – Phó Chánh án Tòa án nhân dân 
tối cao; 

Các thẩm phán: - Bà Đào Thị Xuân Lan; 

- Ông Đặng Xuân Đào; 

- Ông Nguyễn Văn Thuân; 

- Ông Nguyễn Văn Tiến. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Đông, Thẩm 

tra viên Tòa án nhân dân tối cao. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Ông Phương Hữu Oanh, Kiểm 

sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 15 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã mở 

phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hành chính về “Khiếu kiện Quyết định 

hành chính” giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện:

- Ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1952; 

- Bà Đào Thị Hồng T, sinh năm 1956;  

Người đại diện theo ủy quyền của bà T là anh Nguyễn Hoàng T; sinh năm 

1993. 

Cùng cư trú: Khóm A, thị trấn B, huyện T, tỉnh Cà Mau. 

2. Người bị kiện:

CT UBND tỉnh Cà Mau. 

Địa chỉ: Số 02 V, Phường X, thành phố C, tỉnh Cà Mau. 
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Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lâm Văn B, Phó CT UBND tỉnh Cà Mau. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Ban hộ tự lâm thời Chùa Y; người đại diện: Ông Nguyễn Văn U, Trưởng 

ban hộ tự lâm thời Chùa Y. Địa chỉ: Khóm A, thị trấn B, huyện T, tỉnh Cà Mau. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Chùa Y tọa lạc tại khóm A, thị trấn B, huyện T, tỉnh Cà Mau có nguồn 

gốc là do cụ Nguyễn Văn M tạo lập trên đất của cố Nguyễn Văn T (cha của cụ 

M). Cụ M quản lý Chùa Y đến năm 1990, thì cụ M chết nên cụ Hồ Thị P (vợ của 

cụ M) tiếp tục quản lý. Năm 1991, cụ P xin gia nhập Giáo hội Phật Giáo, làm 

thủ tục xin khắc con dấu, đồng thời xin trùng tu và quyên góp nâng cấp sửa chữa 

Chùa. Diện tích đất Chùa Y đang tranh chấp có tổng diện tích là 49.096m2, gồm 

có 2 phần là đất khuôn viên Chùa diện tích 5.777,5m2 và diện tích 43.318,5m2 

đất nuôi trồng thủy sản (theo Biên bản đo đạc thực tế ngày 29/6/2007).  

Ngày 12/8/2000, ông Nguyễn Văn U (con của cụ M, cụ P) làm đơn đăng 

ký, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chùa, có xác nhận của chính 

quyền thị trấn B, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện T. 

Ngày 20/02/2001, Ban Tôn giáo Dân tộc huyện T có Tờ trình về việc xin 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chùa Y. Ngày 09/3/2001, UBND 

huyện T có ý kiến chỉ đạo Phòng Địa chính tiến hành đo đạc và thực hiện đúng 

theo luật định.  

Năm 2004, giữa cụ P và ông U xảy ra mâu thuẫn nên ông U thôi giữ chức 

Trưởng Ban Hộ tự Chùa và bàn giao phần đất canh tác nuôi tôm lại cho Chùa 

quản lý, sử dụng. 

Ngày 15/8/2006, cụ P lập giấy ủy quyền giao cho vợ chồng ông Nguyễn 

Văn Đ, bà Đào Thị Hồng T (con của cụ M và cụ P) được quyền quản lý và canh 

tác diện tích đất Chùa Y. 

Ngày 06/01/2007, cụ P và ông Đ được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất thửa 66 và thửa 198, tờ bản đồ 52 với diện tích 46.671m2 tại Khóm 3, 

thị trấn B, huyện T, tỉnh Cà Mau. 

Ngày 11/5/2007, cụ P lập di chúc giao cho ông Đ, bà T quản lý, sử dụng diện 

tích 46.671m2 đất nêu trên với điều kiện không được chuyển nhượng.  

Ngày 09/7/2007, cụ P và ông Đ có đơn xin cấp, đổi lại giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, thửa số 66, 198 tờ bản đồ số 52 từ diện tích 46.671m2 cấp đổi 

lại còn 29.062m2 với lý do là theo đo đạc thực tế diện tích đất đang sử dụng. 

Ngày 16/7/2007, cụ P chết, vợ chồng ông Đ tiếp tục quản lý sử dụng Chùa 

Y và diện tích đất sản xuất. 
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 Sau đó, ông Nguyễn Văn U (con của cụ M và cụ P) có đơn khiếu nại cho 

rằng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cụ P, ông Đ là không 

đúng, đây là tài sản chung của tín đồ phật tử, không phải tài sản của cá nhân.  

Ngày 10/8/2009, UBND huyện T ban hành Quyết định số 1390/QĐ-UB 

về việc thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 06/3/2007 

cho cụ P, ông Đ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 28/01/1997 

cho cụ P. 

Ngày 09/10/2013, UBND huyện T ban hành Quyết định số 357/QĐ-

UBND thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho cụ P, 

gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 06/3/2007 với diện tích 

46.671m2 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 28/01/1997 với diện 

tích 36.780m2 (Quyết định này thay thế cho Quyết định số 1390/QĐ-UBND) 

với lý do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai trình tự, thủ tục, không 

đúng vị trí, không đúng diện tích. 

Sau đó, ông U có đơn yêu cầu CT UBND tỉnh Cà Mau buộc gia đình ông 

Đ trả lại toàn bộ phần đất Chùa Y cho Ban hộ tự Chùa quản lý, sử dụng. 

Ngày 04/3/2015, CT UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 

310/QĐ-UBND giải quyết đơn của ông U với nội dung: Chấp nhận đơn yêu cầu 

của ông Nguyễn Văn U, đại điện cho Chùa Y. Buộc gia đình ông Nguyễn Văn 

Đ di dời ra khỏi Chùa Y, giao trả lại diện tích đất khuôn viên chùa 5.777,50m2 

cho Chùa Y quản lý, sử dụng hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp 

luật. Phần diện tích 43.318,5m2 đất nuôi trồng thủy sản, giao UBND huyện T 

tiến hành làm việc với Ban Hộ tự lâm thời Chùa Y để trao đổi, thống nhất theo 

hướng giao lại cho chùa bao nhiêu m2 là phù hợp (phục vụ sản xuất tạo kinh phí 

hoạt động, trùng tu, sửa chữa) diện tích còn lại, ưu tiên xét giao lại cho thân tộc 

ông M (những người thiếu đất hoặc không đất sản xuất); cuối cùng mới xem xét 

giao đất cho những hộ dân thiếu đất hoặc không đất sản xuất. 

Ngày 21/10/2015, ông Nguyễn Văn Đ, bà Đào Thị Hồng T có đơn khởi 

kiện tại Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, yêu cầu hủy Quyết định số 310/QĐ-

UBND ngày 04/3/2015 của CT UBND tỉnh Cà Mau, công nhận vợ chồng ông có 

quyền sử dụng phần đất Chùa, khuôn viên Chùa và đất nuôi trồng thủy sản. 

Ông Nguyễn Văn Đ, bà Đào Thị Hồng T trình bày: Chùa Y do cụ M (cha 

của ông) tạo lập năm 1947 để thờ Phật trên phần đất của cố Nguyễn Văn T (cha 

của cụ M) cho vợ chồng cụ M và cụ Hồ Thị P. Sau khi, cụ M chết thì cụ P quản 

lý, sử dụng Chùa và đất sản xuất và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất. Ngày 11/5/2007, cụ P lập di chúc cho vợ chồng ông toàn quyền sở hữu phần 

đất của Chùa. Diện tích 47.671m2 nêu trên là tài sản chung của vợ chồng ông, 

không phải của Giáo hội. Khi cụ P chết, vợ chồng ông lo chôn cất với chi phí 
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khoảng 80.000.000 đồng và quá trình quản lý Chùa thì vợ chồng ông đã trùng 

tu, sửa chữa với chi phí trên 250.000.000 đồng.  

CT UBND tỉnh Cà Mau (do người đại diện theo ủy quyền) trình bày: 

Chùa Y có nguồn gốc của cụ M tạo lập trên đất của cố Nguyễn Văn T (cha của 

cụ M), khoảng năm 1972 cố T hiến cho Chùa một phần đất khoảng 28 công tầm 

3 mét (tương đương 36.000m2). Cụ M làm thuốc nam chữa bệnh từ thiện được 

rất đông bà con đến chữa bệnh và sinh hoạt lễ bái tại Chùa. Năm 1990, cụ M 

chết, thân tộc đã họp và giao lại cho cụ Hồ Thị P và ông Nguyễn Văn U (vợ và 

con của cụ M) tiếp tục quản lý Chùa và canh tác trồng lúa (sau này là nuôi tôm) 

nhằm lấy kinh phí tu bổ, sửa chữa Chùa. Phần đất đang tranh chấp là của cơ sở 

tôn giáo, Chùa Y thuộc hệ thống Giáo hội Phật giáo tỉnh Cà Mau quản lý, có tư 

cách pháp nhân và được cấp con dấu để hoạt động tôn giáo đúng theo quy định. 

Do đó, CT UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 

04/3/2015 là đúng quy định pháp luật. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Văn U – đại 

diện Ban hộ tự Chùa Y trình bày: Chùa Y thành lập năm 1959 trên phần đất của 

cố T. Đến năm 1972, cố T đã hiến cho Chùa với diện tích theo đo đạc thực tế là 

50.497m2. Năm 1991, cụ P xin gia nhập Giáo hội. Chùa Y là của bà con Phật tử 

gần xa có công đóng góp, trùng tu được như hiện nay. Ông yêu cầu gia đình ông 

Đ ra khỏi Chùa và giao trả lại toàn bộ đất của Chùa. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 08/2015/HC-ST ngày 18/12/2015, Tòa 

án nhân dân tỉnh Cà Mau quyết định: 

“Bác yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn Đ và vợ là bà Đào Thị Hồng 

T về việc yêu cầu hủy quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 04/3/2015 của CT 

UBND tỉnh Cà Mau”.  

Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 28/12/2015, ông Đ và bà T có đơn kháng cáo, yêu cầu hủy Quyết 

định số 310/QĐ-UBND ngày 04/3/2015 của CT UBND tỉnh Cà Mau. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 148/2016/HC-PT ngày 25/10/2016, 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

“Không chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Văn Đ và bà Đào Thị 

Hồng T.  

Giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 08/2015/HC-ST ngày 

18/12/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau. 

Bác yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn Đ và vợ là bà Đào Thị Hồng 

T về việc hủy Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 04/3/2015 của CT UBND tỉnh 

Cà Mau”. 
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Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

Ngày 14/02/2017, ông Nguyễn Văn Đ có đơn đề nghị xem xét theo thủ 

tục giám đốc thẩm đối với Bản án hành chính phúc thẩm số 148/2016/HC-PT 

ngày 25/10/2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngày 30/5/2019, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có Quyết định số 

22/2019/KN-HC kháng nghị Bản án hành chính phúc thẩm số 148/2016/HC-PT 

ngày 25/10/2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; đề 

nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, hủy 

Bản án hành chính phúc thẩm số 148/2016/HC-PT ngày 25/10/2016 của Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bản án hành chính sơ thẩm số 

08/2015/HC-ST ngày 18/12/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau; giao hồ sơ 

vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định 

của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề 

nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của 

Chánh án tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Các đương sự đều thừa nhận nguồn gốc Chùa Y do cụ M tạo lập trên 

đất của cố Nguyễn Văn T (cha cụ M). Diện tích đất Chùa Y có 02 phần là phần 

đất có Chùa và khuôn viên, còn lại phần đất sản xuất. Ngày 11/5/2007, cụ P lập 

di chúc giao cho vợ chồng ông Đ, bà T quản lý, sử dụng phần đất của Chùa Y 

với điều kiện không được chuyển nhượng. Mặc khác, quá trình giải quyết ông Đ 

cho rằng sau khi cụ P chết, vợ chồng ông lo chôn cất với chi phí khoảng 

80.000.000 đồng, vợ chồng ông cũng đã trùng tu, sửa chữa Chùa với chi phí là 

250.000.000 đồng. Như vậy, vợ chồng ông Đ, bà T quản lý, sử dụng phần đất 

của Chùa Y theo di chúc của cụ P và có đề nghị xem xét đến công sức tôn tạo, 

sửa chữa Chùa là có tranh chấp về tài sản trên đất. Lẽ ra, CT UBND tỉnh Cà Mau 

phải hướng dẫn cho ông U khởi kiện đến Tòa án để giải quyết bằng vụ án dân sự, 

nhưng CT UBND tỉnh Cà Mau lại thụ lý và giải quyết tranh chấp giữa ông Đ và 

ông U là không đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 136 Luật Đất 

đai năm 2003. 

 [2] Ông Đ cho rằng phần đất này cố T đã cho cụ M, vợ chồng ông quản 

lý, sử dụng Chùa Y và phần đất tranh chấp trên cơ sở di chúc của cụ P. Còn CT 

UBND tỉnh Cà Mau và ông U đều cho rằng cụ M đã hiến đất cho Chùa Y nên 

phần đất đang tranh chấp là của cơ sở tôn giáo, không phải là tài sản cá nhân 

nhưng không có giấy tờ gì chứng minh. Trong khi đó, trên thực tế thì Chùa Y và 

phần đất sản xuất đều do con cháu cụ M quản lý, sử dụng.  

 [3] Tại Công văn số 03/CV-BTS ngày 15/6/2006 của Ban Trị sự Phật 
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giáo tỉnh Cà Mau có nội dung: Chùa Y đăng ký gia nhập sinh hoạt Giáo hội về 

hành chính đường lối, riêng phần đất thổ cư tài sản thuộc gia đình quản lý… 

Tuy nhiên, sau đó tại Công văn số 66/CV/BTS ngày 17/10/2008, Ban Trị sự 

Phật giáo tỉnh Cà Mau lại cho rằng ngôi Chùa do đồng bào Phật tử đóng góp xây 

dựng, phần đất của Chùa do thân tộc của cụ Nguyễn Văn M hiến cúng không 

còn là phần riêng của gia đình. Như vậy, lời trình bày của Ban trị sự Phật giáo 

tỉnh Cà Mau là không thống nhất và mâu thuẫn. 

 [4] Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm chưa thu thập đầy đủ 

chứng cứ để xác định phần đất Chùa Y và phần đất sản xuất đã được hiến cho 

Chùa hay chưa, hay chỉ đưa những tài sản có trên đất vào tổ chức tôn giáo. Đối 

với phần đất nuôi trồng thủy sản có diện tích 43.318,5m2 thì được giải quyết 

bằng vụ án dân sự mới đúng. 

 [5] CT UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 310/QĐ-UBND 

ngày 04/3/2015 buộc gia đình ông Đ di dời ra khỏi Chùa Y là không có cơ sở, 

ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của vợ chồng ông Đ, bà T. Tòa án 

cấp sơ thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm chưa làm rõ vấn đề nêu trên mà đã bác yêu 

cầu khởi kiện của vợ chồng ông Đ, bà T là không có căn cứ. 

[6] Bởi các lẽ trên, căn cứ khoản 2 Điều 266, khoản 2 Điều 272 và khoản 

2 Điều 274 Luật tố tụng hành chính 2015; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Chấp nhận Kháng nghị số 22/2019/KN-HC ngày 30/5/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

 2. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 148/2016/HC-PT ngày 25/10/2016 của Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bản án hành chính sơ thẩm số 08/2015/HC-ST ngày 18/12/2015 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Cà Mau; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử lại theo đúng quy định của 

pháp luật. 

 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 
- Viện trưởng VKSNDTC (để biết); 
- TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh; 
- TAND tỉnh Cà Mau (kèm HSVA); 
- Cục THADS tỉnh Cà Mau; 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 
- Các đương sự (theo địa chỉ); 
- Lưu: HS, Vụ GĐKT III (2), VT, Ths. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 
PHÓ CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 
 
 
 

 

Nguyễn Văn Du 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số:16/2019/HC-GĐT 

Ngày 15 tháng 7 năm 2019 

V/v Khiếu kiện quyết định giải 

quyết tranh chấp đất đai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

- Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Du - Phó Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao; 

Các Thẩm phán: - Ông Nguyễn Văn Thuân; 

- Ông Đặng Xuân Đào; 

- Bà Đào Thị Xuân Lan; 

- Ông Nguyễn Văn Tiến. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Đông - Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông 

Phương Hữu Oanh - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 15-7-2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên tòa 

giám đốc thẩm xét xử vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định giải quyết 

tranh chấp đất đai” giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Ông Ngô Văn M, sinh năm 1960;

Trú tại: Thôn C, xã Đ, huyện Đ, tỉnh ĐN. 

2. Người bị kiện:

2.1. Chủ tịch UBND tỉnh ĐN. 

Người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh ĐK (Văn bản ủy 

quyền số 4632/UBND-HC ngày 23-10-2013 của Chủ tịch UBND tỉnh ĐN): Ông 

Lê Trọng Y - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh ĐN.  

2.2. CT UBND huyện Đ, tỉnh ĐN. 
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Người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện Đ, tỉnh ĐN 

(Văn bản ủy quyền số 05/GUQ-UBND ngày 11-11-2013 của Chủ tịch UBND 

huyện Đ): Ông Nguyễn Đăng N - Chánh Thanh tra huyện Đ. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Bà Ngô Thị M1, sinh năm 1962; 

Trú tại: Thôn C, xã Đ, huyện Đ, tỉnh ĐN. 

2. Ông Lê Văn L, sinh năm 1959; 

Trú tại: Số 205/78 Trần Văn Đ, Phường A, Quận A, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

3. Bà Đặng Thị Thoại H, sinh năm 1955; 

Trú tại: Số 112, thôn C, xã Đ, huyện Đ, tỉnh ĐN. 

4. Bà Nguyễn Thị Ngọc T, sinh năm 1960; 

Trú tại: Thôn 8, xã N, huyện Đ, tỉnh ĐN. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Bà Đặng Thị Thoại H (chồng là ông  Lê Văn L), ông Ngô Văn M (vợ là bà 

Ngô Thị M1), bà Nguyễn Thị Ngọc T, ông Võ Hồng P tranh chấp quyền sử 

dụng đất đối với 03 thửa đất: 

 Thửa thứ nhất: Diện tích 06 ha giáp suối C1 hiện nay gia đình bà H, ông L  

đang quản lý, sử dụng, nguồn gốc đất do ông L (là chồng của bà H) khai phá. 

Ngày 03-9-1995, ông L có làm đơn xin UBND xã Q 06 ha đất để canh tác và đã 

được UBND xã Q đồng ý xác nhận ngày 03/02/1996. Quá trình sử dụng, ông L 

đã trồng cà phê và các loại cây ăn trái. Hiện nay, các cây do ông L trồng đã bị 

gia đình ông M đã chặt phá hết. Trên diện tích đất này ông L xây dựng căn nhà 

gỗ vào năm 2004 với diện tích khoảng 50 m
2
 đất. Ngoài ra, còn có 02 căn nhà: 

01 nhà ván do ông L xây dựng từ năm 1997 để bà Th (là người chung sống như 

vợ chồng với ông L) ở và 01 căn nhà, quán nước do ông M xây dựng. 

 Thửa thứ hai: Diện tích 06 ha, trước đây do ông L và bà T cùng khai phá. 

Sau này bà H phát hiện việc bà T chung sống với ông L, đã khởi kiện ra Tòa án 

thì bà T lập Giấy thỏa thuận giao 06 ha đất cùng nhà ở trên đất này cho bà H để 

lấy số tiền 15.000.000 đồng. 

 Thửa thứ ba: Diện tích 06 ha, do ông L nhận chuyển nhượng của ông Điểu 

C ngày 13-01-1998 thông qua giấy tờ mua bán viết tay. 

  Tháng 10-2001, bà H thuê bà Ngô Thị M1 (là vợ của ông Ngô Văn M) 

chăm sóc cà phê, trông coi rẫy. Đến tháng 4-2002, bà H phát hiện vợ chồng bà 

M1, ông M chặt phá cây cà phê của gia đình bà để trồng mỳ nên bà H đã làm 
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đơn yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Đ xem xét, giải quyết. Vợ chồng ông M, bà 

M1 có lời khai không thống nhất khi thì cho rằng đất này do bà T thuê ông M 

trồng rừng, khi lại khai nguồn gốc đất do Lâm trường giao đất cho ông M. Bà T 

thừa nhận có thỏa thuận giao đất cho bà H, nhưng do bà H không trả tiền nên bà 

T đã không bàn giao đất cho bà H dẫn đến việc tranh chấp giữa các bên. 

 Ngày 16-8-2010, Chủ tịch UBND huyện Đ ban hành Quyết định số 

1638/QĐ-CTUBND giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Đặng Thị Thoại H với 

ông Ngô Văn M và ông Võ Hồng P với nội dung: 

 - Không công nhận nội dung yêu cầu trả lại 18 ha đất tại khu vực suối C1 

của bà Đặng Thị Thoại H; bà Đặng Thị Thoại H được quyền canh tác trên lô đất 

khoảng 06 ha được UBND xã Q xác nhận năm 1996 tại khu vực trảng tranh, sát 

suối C1 mà gia đình bà đang sử dụng không tranh chấp với ai.  

 -  Không công nhận nội dung yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai của ông 

Võ Hồng P vì thực tế ông P không có đất tại khu vực này.  

 - Đối với khu vực đất vợ chồng ông Ngô Văn M, bà Ngô Thị M1 hiện đang 

sử dụng thực tế là đất của bà Ngọc T do phá rừng mà có, ông M, bà M1 chỉ là 

người được hợp đồng trông giữ.  

 - Không công nhận giấy giao đất giữa bà Nguyễn Thị Ngọc T và bà Đặng 

Thị Thoại H, vì nội dung không phù hợp với quy định của Luật Đất đai.  

 - Đối với thỏa thuận giữa bà Nguyễn Thị Ngọc T và bà Đặng Thị Thoại H, 

hợp đồng trông coi vườn rẫy giữa bà Nguyễn Thị Ngọc T và ông Ngô Văn M đề 

nghị các bên giải quyết theo thủ tục dân sự”.  

 Bà H khiếu nại.  

 Ngày 17-7-2013, Chủ tịch UBND tỉnh ĐN ban hành Quyết định số 

1109/QĐ-CTUBND giải quyết tranh chấp đất đai lần 2 giữa bà Đặng Thị Thoại 

H với ông Ngô Văn M và bà Nguyễn Thị Ngọc T (ông Võ Hồng P) như sau: 

  - Công nhận một phần nội dung đơn khiếu nại đòi quyền sử dụng diện tích 

6,3 ha đất tranh chấp tại khu vực Suối C1 thuộc Tờ bản đồ số 119 của bà Đặng 

Thị Thoại H, vì diện tích đất này do ông Lê Văn L (chồng bà H) cùng khai phá 

chung với bà Nguyễn Thị Ngọc T. 

 - Công nhận quyền sử dụng ½ diện tích 6,3 ha đất tranh chấp tại khu vực 

Suối C1 thuộc Tờ bản đồ số 119 cho bà Nguyễn Thị Ngọc T vì diện tích đất này 

bà T cùng khai phá chung với ông Lê Văn L. 

 - Không công nhận quyền sử dụng diện tích 6,3 ha đất tranh chấp tại 

khu vực Suối C1 thuộc Tờ bản đồ số 119 cho ông Ngô Văn M vì không có căn 

cứ, không phù hợp với kết quả thẩm tra, xác minh và các hồ sơ tài liệu có liên 

quan. 
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 - Đối với diện tích hiện các ông Phạm Văn T đang sử dụng 2,35 ha và ông 

Hoàng Văn T đang sử dụng 2,65 ha, đã được UBND huyện Đ cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, đề nghị các bên tranh chấp làm đơn gửi Tòa án nhân 

dân huyện Đắk R’Lấp để được giải quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 136 

Luật Đất đai 2003. 

 - Đối với việc xác định quyền sử dụng tài sản gắn liền với đất (nhà cửa, cây 

cối hoa màu…) và tiền công chăm sóc trông giữ rẫy đề nghị các bên làm đơn 

gửi Tòa án nhân dân huyện Đắk R’Lấp để được giải quyết theo quy định của 

pháp luật dân sự. 

 - Điều chỉnh một phần Quyết định số 1638/QĐ-CTUBND ngày 16/8/2010 

của Chủ tịch UBND huyện Đ “V/v giải quyết tranh chấp đất đai” giữa bà Đặng 

Thị Thoại H với ông Ngô Văn M và bà Nguyễn Thị Ngọc T (ông Võ Hồng P) 

theo hướng công nhận quyền sử dụng ½ diện tích 6,3 ha đất tranh chấp tại khu 

vực Suối C1 thuộc Tờ bản đồ số 119 cho bà Đặng Thị Thoại H, vì diện tích này 

do ông Lê Văn L (chồng bà H) cùng khai phá chung với bà Nguyễn Thị Ngọc T. 

 Ngày 12-8-2013 và ngày 03-9-2013, ông Ngô Văn M có đơn khởi kiện yêu 

cầu Tòa án hủy Quyết định số 1638/QĐ-CTUBND ngày 16-8-2010 của Chủ tịch 

UBND huyện Đ và Quyết định số 1109/QĐ-CTUBND ngày 17-7-2013 của Chủ 

tịch UBND tỉnh ĐN vì cho rằng thửa đất đang tranh chấp là do Lâm trường giao 

cho ông, còn đất bà H, bà T là thửa đất khác.  

 Chủ tịch UBND huyện Đ và Chủ tịch UBND tỉnh ĐN xác định việc ban hành 

Quyết định số 1638/QĐ-CTUBND ngày 16-8-2010 và Quyết định số 1109/QĐ-

CTUBND ngày 17-7-2013 là đúng quy định của pháp luật, nên không đồng ý với 

yêu cầu khởi kiện của ông M. 

 Bà Đặng Thị Thoại H, ông Lê Văn Ltrình bày: Vợ chồng ông, bà có 18 ha 

đất từ Cầu 1 giáp suối hướng đi xã Đ khu đất này hiện đang tranh chấp gồm 03 

thửa: 

 Thửa thứ nhất: 06 ha giáp suối hiện nay gia đình ông bà đang quản lý, sử 

dụng, nguồn gốc đất do ông Lâm khai phá; năm 1996, ông L làm đơn xin 

UBND xã Q xác nhận để khai hoang trồng cà phê. Hiện nay, số cây trồng trên 

đất đã bị gia đình ông M, bà M1 chặt phá hết. Trên diện tích đất này, ông bà có 

xây dựng 01 căn nhà gỗ vào năm 2004. Ngoài ra, còn có 02 căn nhà, 01 căn nhà 

ván do ông L xây dựng năm 1997 và 01 căn nhà, quán do ông M xây dựng. 

 Thửa thứ hai: Diện tích 06 ha trước đây ông L cùng bà T khai phá; sau này 

bà T lập Giấy thỏa thuận giao cho bà H sử dụng toàn bộ thửa đất và bà H thanh 

toán 15.000.000 đồng cho bà T. 
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 Thửa thứ ba: 06 ha do ông L nhận chuyển nhượng của ông Điểu C. Năm 

1999, do giá cà phê xuống thấp, bà H có thuê vợ chồng ông M, bà M chăm sóc 

cà phê, trông coi đất rẫy. Đến tháng 4-2002, bà H phát hiện vợ chồng ông M 

chặt phá cây cà phê của gia đình bà để trồng mỳ nên xảy ra tranh chấp. Vợ 

chồng ông L, bà H không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ông M, đề nghị giải 

quyết đúng pháp luật. 

 Bà Nguyễn Thị Ngọc T trình bày: Năm 1995, bà và ông L được UBND xã 

Q xác nhận cấp cho mảnh đất diện tích 12 ha; trong đó, ông L đứng tên 06 ha, bà 

đứng tên 06 ha tại khu vực suối C1. Sau khi được cấp đất, bà và ông L thỏa 

thuận 06 ha đất ở bên này suối C1 là của ông L, còn 06 ha đất ở bên kia suối 

Cầu 1 là của bà. Khi bà H biết việc bà chung sống như vợ chồng với ông L đã 

buộc bà viết Giấy thỏa thuận giao 06 ha đất của bà cho bà H để lấy 15.000.000 

đồng nhưng vì bà H không trả tiền nên bà không bàn giao đất cho bà H. Năm 

1998, bà xây dựng căn nhà gỗ trên diện tích đất này (hiện nay căn nhà đang do 

ông M sử dụng). Năm 2000, bà có thuê vợ chồng ông M đến ở và trông coi đất 

rẫy cho bà. Năm 2006, bà chuyển đến thôn 6, xã N, huyện Đ thì ông M chiếm 

luôn đất của bà. Bà không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ông M và đề nghị 

giữ nguyên các quyết định của Ủy ban nhân dân. 

 Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2014/HCST ngày 03/4/2014, Tòa án 

nhân dân tỉnh Đắk Nông quyết định: 

 Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Ngô Văn M, tuyên hủy các Quyết 

định số 1109/QĐ-CTUBND ngày 17-7-2013 của Chủ tịch UBND tỉnh ĐN và 

Quyết định số 1638/QĐ-CTUBND ngày 16-8-2010 của Chủ tịch UBND huyện Đ 

về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Đặng Thị Thoại H với ông Ngô 

Văn M và bà Nguyễn Thị Ngọc T (ông Võ Hồng P) tại thôn C, xã Đ huyện Đ, 

tỉnh ĐN. 

 Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí, chi phí định giá và 

quyền kháng cáo của các đương sự. 

 Ngày 17-4-2014, Chủ tịch UBND tỉnh ĐN kháng cáo toàn bộ Bản án sơ 

thẩm. 

 Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 37/2014/HCPT ngày 12-12-2014, Tòa 

Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng quyết định: 

 Bác kháng cáo của Người bị kiện Chủ tịch UBND tỉnh ĐN và giữ nguyên 

các quyết định của bản án sơ thẩm; xử: 

 - Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện ông Ngô Văn M 

 - Hủy các Quyết định số 1109/QĐ-CTUBND ngày 17-7-2013 của Chủ tịch 

UBND tỉnh ĐN và Quyết định số 1638/QĐ-CTUBND ngày 16-8-2010 của Chủ 
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tịch UBND huyện Đ, tỉnh ĐN về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà 

Đặng Thị Thoại H với ông Ngô Văn M và bà Nguyễn Thị Ngọc T (ông Võ Hồng 

P) tại thôn C, xã Đ, huyện Đ, tỉnh ĐN.  

 Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

 Ngày 12-3-2015, UBND tỉnh ĐN có đơn đề nghị xem xét lại Bản án hành 

chính phúc thẩm nêu trên theo thủ tục giám đốc thẩm. 

 Tại Quyết định số 18/2019/KN-HC ngày 21-5-2019, Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao kháng nghị Bản án hành chính phúc thẩm số 37/2014/HCPT ngày 

12-12-2014 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và đề nghị 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng 

hủy toàn bộ Bản án hành chính phúc thẩm nêu trên và Bản án hành chính sơ 

thẩm số 01/2014/HC-ST ngày 03-4-2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông; 

giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông xét xử lại theo đúng quy 

định của pháp luật. 

 Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề 

nghị Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Trong quá trình giải quyết vụ án, bà Đặng Thị Thoại H cho rằng diện 

tích đất tranh chấp do ông Lê Văn L (là chồng của bà H) và bà Nguyễn Thị 

Ngọc T (là người chung sống như vợ chồng với ông L) cùng khai phá, bà T đã 

thỏa thuận giao đất cho bà H để lấy 15.000.000 đồng. Bà T thừa nhận có thỏa 

thuận giao đất cho bà H, nhưng do bà H chưa trả tiền, nên bà T chưa giao đất 

cho bà H. Vì vậy, diện tích đất tranh chấp vẫn thuộc quyền sử dụng của bà T. 

Như vậy, tại thời điểm Chủ tịch UBND huyện Đ và Chủ tịch UBND tỉnh ĐN 

giải quyết tranh chấp, diện tích đất tranh chấp không có một trong các loại giấy 

tờ quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003. Theo quy định tại 

khoản 2 Điều 136 Luật Đất đai năm 2003 về thẩm quyền giải quyết tranh chấp 

thì trường hợp này Chủ tịch UBND huyện Đ và Chủ tịch UBND tỉnh ĐN giải 

quyết tranh chấp đất đai là đúng thẩm quyền. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp 

phúc thẩm cho rằng trên đất tranh chấp có các tài sản là nhà và một số cây trồng 

nên căn cứ khoản 1 Điều 136 Luật Đất đai năm 2003 và mục 3.3 phần I Thông 

tư liên tịch số 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC ngày 03-01-2002 

của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tổng cục địa 

chính để cho rằng thẩm quyền giải quyết tranh chấp thuộc về Tòa án nhân dân là 

sai lầm trong việc xác định thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 
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[2]. Theo Biên bản xem xét, thẩm định tại chỗ ngày 10-3-2014 thì diện 

tích đất mà hộ ông Ngô Văn M, bà Đặng Thị Thoại H, ông Lê Văn L, bà 

Nguyễn Thị Ngọc T đang tranh chấp là diện tích đất hiện nay ông Ngô Văn M 

đang sử dụng 03 ha (trên đất có 01 căn nhà gỗ, mái lợp tôn, nền đất diện tích 

khoảng 20 m
2
 làm năm 1997; 01 căn nhà gỗ mái lợp tôn, nền đất diện tích 

khoảng 70 m
2
 làm năm 2000 và một căn nhà xây cấp 4 mái lợp tôn, nền tráng xi 

măng diện tích khoảng 150 m
2
 làm năm 2008, 01 giếng nước, khoảng 1000 cây 

cà phê và các loại cây khác trồng năm 1999 – 2000) và diện tích đất ông M 

chuyển nhượng cho ông Lê Mạnh N 1,5 ha (trên đất có 01 căn nhà gỗ, mái lợp 

tôn, nền đất diện tích khoảng 30 m
2
, diện tích còn lại đã trồng 1.500 cây cà phê 

vào mùa mưa năm 2012), ông Nguyễn Văn Đ 1,8 ha (trên đất có cây điều ông M 

trồng năm 1999-2000). Theo trình bày của Người bị kiện thì trong quá trình giải 

quyết vụ việc tranh chấp các bên không tranh chấp về tài sản có trên đất mà chỉ 

tranh chấp về đất đai nên trong Quyết định số 1109/QĐ-CTUBND ngày 17-7-

2013 của Chủ tịch UBND tỉnh ĐN đã thể hiện nội dung: “Đối với việc xác định 

quyền sử dụng tài sản gắn liền với đất (nhà, cửa, cây cối hoa màu…) và tiền 

công chăm sóc trong giữ rẫy đề nghị các bên làn đơn gửi Tòa án nhân dân huyện 

Đắk R’Lấp để được giải quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 136 Luật Đất đai 

năm 2003”. Tại phiên tòa phúc thẩm, khi được hỏi “Có ai tranh chấp về các tài 

sản (nhà cửa, giếng nước, cà phê, điều…) này không? Ông M trả lời “Tôi không 

tranh chấp với ai, chỉ có họ tranh chấp với tôi”. Tòa án cấp phúc thẩm không hỏi 

những người khác có tranh chấp tài sản trên đất với ông M không mà đã kết luận 

các bên có tranh chấp về tài sản trên đất là chưa đủ căn cứ vững chắc. Vì vậy, 

nếu sau này ông M và các bên đương sự có tranh chấp về số tài sản nêu trên thì 

có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp 

luật. 

  Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 266, khoản 3 Điều 272 và khoản 2 Điều 274 

Luật Tố tụng hành chính năm 2015; 

1. Chấp nhận Kháng nghị số 18/2019/KN-HC ngày 21-5-2019 của Chánh 

án Tòa án nhân dân tối cao; 

2. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 37/2014/HCPT ngày 12-12-2014 

của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng và hủy Bản án hành 

chính sơ thẩm số 01/2014/HCST ngày 03-4-2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk 

Nông;  
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3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông xét xử sơ lại theo 

đúng quy định của pháp luật. 

 

Nơi nhận: 

- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- Viện trưởng VKSNDTC (để biết); 

- TAND cấp cao tại Đà Nẵng (để biết); 

- TAND tỉnh Đắk Nông  

(kèm hồ sơ vụ án); 

- Cục THADS tỉnh Đắk Nông; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Vụ GĐKT III (3b),  

VP (TANDTC), Hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Du 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

Quyết định giám đốc thẩm 
Số: 14/2019/HC-GĐT 

Ngày 12 tháng 7 năm 2019 
V/v khiếu kiện Quyết định hành chính 
về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực 

 bồi thường giải phóng mặt bằng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN  
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đào Thị Xuân Lan; 

Các thẩm phán: - Ông Nguyễn Văn Thuân; 

- Ông Đặng Xuân Đào; 

- Ông Tống Anh Hào; 

- Ông Trần Văn Cò. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Đông, Thẩm 

tra viên Tòa án nhân dân tối cao. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Ông Phương Hữu Oanh, Kiểm 

sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 12 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã mở 

phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định hành 

chính về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng” giữa 

các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Ông Dương Bình N, sinh năm 1953; cư trú tại: số 89

A, phường B, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng. 

2. Người bị kiện: CT UBND tỉnh Sóc Trăng; địa chỉ: Số 01 C, phường D,

thành phố S, tỉnh Sóc Trăng. 

Người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện: Ông Nguyễn Hoàng D, 

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng. 

3. Người có quyền, nghĩa vụ liên quan:

-  Bà Sơn Thị N1; 
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-  Bà Thị S; đại diện theo ủy quyền của bà S là bà Sơn Thị N. 

Cùng cư trú tại: Ấp E, xã F, huyện M, tỉnh Sóc Trăng. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Năm 2006, thực hiện dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A, Hội đồng đền 

bù giải phóng mặt bằng huyện M tiến hành đo đạc, kiểm đếm phần đất nằm 

trong phạm vi lộ giới thì phát sinh tranh chấp giữa ông Dương Bình N với bà 

Thị S về khoản tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích 262,3m2 

đất tại ấp E, xã F, huyện M, tỉnh Sóc Trăng. 

Ngày 11/01/2006, CT UBND huyện M ban hành Quyết định số 

14/QĐKN-CTUBH giải quyết tranh chấp tiền đền bù giải phóng mặt bằng Quốc 

lộ 1A giữa ông N và bà S với nội dung: Công nhận diện tích 262,3m2 đất nằm 

trong phạm vi giải tỏa lộ giới Quốc lộ 1A, tọa lạc tại ấp E, xã F, huyện M là đất 

gốc của gia đình ông Dương Bình N, bác đơn xin nhận tiền đền bù giải phóng 

mặt bằng Quốc lộ 1A của bà Thị S. Bà Thị S khiếu nại quyết định của CT 

UBND huyện M. 

Ngày 07/4/2006, CT UBND huyện M ban hành Quyết định số 

146/QĐKN-CTUBH giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị S với nội dung: Công 

nhận Quyết định số 14/QĐKN-CTUBH, ngày 11/01/2006 của CT UBND huyện 

M. Bác đơn khiếu nại bà Sơn Thị N (con bà Thị S). 

Ngày 30/7/2007, CT UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 

225/QĐKN hủy Quyết định số 14/QĐKN-CTUBH ngày 11/01/2006 và Quyết 

định số 146/QĐKN-CTUBH ngày 07/4/2006 của CT UBND huyện M; công 

nhận diện tích 262m2 đất nằm trong phạm vi giải tỏa Quốc lộ 1A, tọa lạc tại ấp 

E, xã F, huyện M là đất gốc của bà S, bà S được nhận tiền đền bù mặt bằng 

Quốc lộ 1A trên diện tích đất này. 

 Ngày 25/3/2013, CT UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 

12/QĐKN-CTUBND thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 225/QĐKN-CTUBND ngày 

30/7/2007 của CT UBND tỉnh Sóc Trăng để giải quyết lại theo quy định của 

pháp luật. 

Bà Thị S không đồng ý với quyết định giải quyết của CT UBND huyện M 

nên tiếp tục khiếu nại. 

Ngày 25/3/2013, CT UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 

13/QĐKN-CTUBND về việc giải quyết khiếu nại lần hai của bà Thị S với nội 

dung:  

“1. Công nhận nội dung khiếu nại xin nhận tiền bồi thường giải phóng 

mặt bằng Quốc lộ 1A trên diện tích 262,3m2 của bà Thị S là có căn cứ, phù hợp 

quy định của pháp luật;  
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2. CT UBND huyện M có trách nhiệm ban hành văn bản thu hồi, hủy bỏ 

Quyết định số 14/QĐKN-CTUBH, ngày 11/01/2006 và Quyết định số 146/QĐKN-

CTUBH ngày 07/4/2006 của  CT UBND huyện M về việc giải quyết khiếu nại của 

bà Thị S; đồng thời ban hành quyết định giải quyết lại vụ khiếu nại của bà Thị S 

theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật”. 

Ngày 06/5/2013, CT UBND huyện M ban hành Quyết định số 1567/QĐ-

UBND về việc thu hồi, hủy Quyết định số 14/QĐKN-CTUBH ngày 11/01/2006 và 

Quyết định số 146/QĐKN-CTUBH ngày 07/4/2006 của CT UBND huyện M để 

giải quyết lại. 

Ngày 18/10/2013, ông N có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng, yêu cầu hủy Quyết định số 13/QĐKN-CTUBND ngày 

25/3/2013 của CT UBND tỉnh Sóc Trăng, bồi thường thiệt hại chi phí đi lại và 

tiền mất công ăn việc làm. Tại phiên tòa phúc thẩm, ông N rút yêu cầu đòi bồi 

thường thiệt hại nêu trên. 

Ông Dương Bình N trình bày: Nguồn gốc diện tích 44.360m2 đất là đất 

gốc của cụ Ngô Thị Kim S1 (mẹ của ông) theo tờ chứng chỉ bất động sản cấp 

ngày 24/01/1973. Năm 1971, cụ S truất hữu hết ruộng đất, còn giữ lại 02 lô đất 

thì gia đình ông Sơn S2 (chồng của bà Thị S), Sơn X, Sơn S cùng con cháu và 

dân địa phương đến chiếm đất. Năm 1990, Nhà nước có chủ trương trả lại đất 

gốc, gia đình ông làm đơn đòi lại đất gốc vì trên đất có chôn cất ông bà, cha mẹ 

và cậu của ông. Ngày 21/6/1995, Ban giải quyết ruộng đất huyện M buộc gia 

đình ông Sơn S2 trả lại diện tích 3.000m2 đất có mồ mả cho gia đình ông. Năm 

1997, cụ S1 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 

đất này. Năm 2001, ông Sơn Săn H (con ông Sơn S2) chuyển nhượng đất cho bà 

Lâm Thị V có lấn sang lộ giới 6m, ông làm đơn khiếu nại, thanh tra huyện đo lại 

đất thì diện tích tăng lên là 3.739m2 theo bản vẽ ngày 04/8/2003, diện tích có 

tăng nhưng không lấn sang hai bên nên chấm dứt tranh chấp. Ngày 31/10/2005, 

ông đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất này. 

Năm 2002, ban giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A đến đo đạc và năm 2003, ông 

được bồi thường diện tích 262,3m2 đất với số tiền 26.540.000đ. Ngày 17/6/2005, 

Ủy ban nhân dân xã có giấy thông báo nhận tiền, thì bà Thị S và bà Sơn Thị N1 

đến tranh chấp. Nay ông yêu cầu hủy Quyết định số 13/QĐKN-CTUBND và 

yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

CT UBND tỉnh Sóc Trăng trình bày: Ngày 30/7/2007, CT UBND tỉnh Sóc 

Trăng ban hành Quyết định số 225/QĐKN.CTUBND hủy Quyết định số 

146/QĐKN.CTUBH về việc giải quyết khiếu nại của bà Thị S và Quyết định số 

14/QĐKN-CTUBH ngày 11/01/2006 của CT UBND huyện M; công nhận diện 

tích 262m2 tọa lạc tại ấp E, xã F, huyện M, nằm trong phạm vi giải tỏa Quốc lộ 

1A là đất gốc của bà S, bà S được nhận tiền đền bù mặt bằng Quốc lộ 1A trên 
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diện tích đất này. Ông N không đồng ý với quyết định này nên khởi kiện tại Tòa 

án. Nhận thấy Quyết định số 225/QĐKN.CTUBND ban hành không đúng với 

quy định tại điểm g khoản 2 Điều 45 của Luật khiếu nại, tố cáo nên CT UBND 

tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 12/QĐKN-CTUBND để thu hồi 

Quyết định số 225/QĐKN.CTUBND; đồng thời ban hành Quyết định số 

13/QĐKN-CTUBND với nội dung: Công nhận nội dung khiếu nại của bà Thị S 

là có căn cứ; CT UBND huyện M có trách nhiệm ban hành văn bản thu hồi, hủy 

bỏ Quyết định số 14/QĐKN-CTUBH, ngày 11/01/2006 và Quyết định số 

146/QĐKN-CTUBH ngày 07/4/2006 của CT UBND huyện M; đồng thời ban 

hành quyết định giải quyết lại vụ khiếu nại của bà Thị S theo thẩm quyền, đúng 

quy định của pháp luật. Như vậy, Quyết định số 13/QĐKN-CTUBND chưa 

quyết định cho ai được nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, đến nay CT 

UBND huyện M vẫn chưa có kết quả giải quyết cuối cùng công nhận ai là người 

được nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng nên Quyết định số 13/QĐKN-

CTUBND không xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông N. Do vậy, CT 

UBND tỉnh Sóc Trăng vẫn giữ nguyên Quyết định số 13/QĐKN-CTUBND và 

không đồng ý bồi thường thiệt hại cho ông N. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Thị S và bà Sơn Thị N1 

(đồng thời là người đại diện theo ủy quyền của bà S) trình bày: Ông N cho rằng 

phần đất cặp Quốc lộ 1A là đất gốc của cụ Ngô Thị Kim S1 để lại là không 

đúng. Nguồn gốc đất nêu trên là của cụ Ngô Y (Xã ỷ) giao cho bà canh tác từ 

năm 1945 và thu tô đến năm 1970 thì bà được cấp Chứng thư cấp quyền sở hữu 

bởi luật người cày có ruộng của chính quyền chế độ Sài Gòn. Gia đình bà tiếp 

tục canh tác đến sau tiếp thu (1975). Năm 1995, bà được UBND huyện M cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, cụ Q có đơn xin đất của cụ Ngô Y 

do có mồ mả thân nhân của cụ S1 chôn trên đất nên UBND xã, Đoàn giải quyết 

ruộng đất huyện M động viên gia đình bà cho lại cụ Q 3.000m2 đất xung quanh 

mồ mả và gia đình bà đồng ý. Cụ S1, ông N đã có đủ diện tích trên. Năm 2002, 

khi giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A thì ông N lại tranh chấp đòi lãnh tiền đền 

bù giải phóng mặt bằng đối với diện tích 262m2 đất. Phần đất này là đất gốc của 

bà, không nằm trong diện tích 3.000m2 đất mà bà đã cho gia đình ông N. Nay bà 

đề nghị Tòa án xét xử khách quan, đúng pháp luật. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2014/HC-ST ngày 19/02/2014, Tòa 

án nhân dân tỉnh Sóc Trăng quyết định: 

 “Bác đơn khởi kiện của ông Dương Bình N về việc yêu cầu Tòa án hủy 

Quyết định số 13/QĐKN-CTUBND ngày 25/3/2013 của CT UBND tỉnh Sóc 

Trăng về việc giải quyết khiếu nại lần hai của bà Thị S cư ngụ tại ấp E, xã F, 

huyện M, tỉnh Sóc Trăng. 
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  Không chấp nhận yêu cầu của ông Dương Bình N về việc yêu cầu Tòa án 

buộc UBND tỉnh Sóc Trăng bồi thương thiệt hại về chi phí đi lại với số tiền 

8.000.000đ và tiền mất công ăn việc làm với số tiền 144.000.000đ”. 

Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí, quyền kháng cáo. 

 Ngày 01/3/2014, ông Dương Bình N có đơn kháng cáo toàn bộ Bản án sơ 

thẩm số 01/2014/HC-ST ngày 19/2/2014 Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 120/2014/HCPT ngày 28/8/2014, 

Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

“Không chấp nhận kháng cáo của ông Dương Bình N, giữ nguyên bản án 

sơ thẩm. 

Xử: Bác đơn khởi kiện của ông Dương Bình N về việc yêu cầu hủy Quyết 

định số 13/QĐKN-CTUBND ngày 25/03/2013 của CT UBND tỉnh Sóc Trăng. 

Đình chỉ yêu cầu kháng cáo của ông N về việc yêu cầu CT UBND tỉnh Sóc 

Trăng đòi bồi thường thiệt hại 8.000.000 đồng chi phí đi lại và 144.000.000 

đồng tiền mất công ăn việc làm”. 

Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

Ngày 19/10/2014, ông Dương Bình N có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục 

giám đốc thẩm đối với Bản án hành chính phúc thẩm số 120/2014/HCPT ngày 

28/8/2014 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Ngày 21/5/2019, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có Quyết định số 

19/2019/KN-HC kháng nghị Bản án hành chính phúc thẩm số 120/2014/HCPT 

ngày 28/8/2014 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ 

Chí Minh; đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám 

đốc thẩm, hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 120/2014/HCPT ngày 28/8/2014 

của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; giao hồ 

sơ vụ án cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc 

thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Ngày 25/3/2013, CT UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 

13/QĐKN-CTUBND về việc giải quyết khiếu nại lần hai của bà Thị S có nội 

dung: “1. Công nhận nội dung khiếu nại xin nhận tiền bồi thường giải phóng mặt 

bằng Quốc lộ 1A trên diện tích 262,3m2 của bà Thị S là có căn cứ, phù hợp quy 

định của pháp luật; 2. CT UBND huyện M có trách nhiệm ban hành văn bản thu 

hồi, hủy bỏ Quyết định số 14/QĐKN-CTUBH, ngày 11/01/2006 và Quyết định số 

146/QĐKN-CTUBH ngày 07/4/2006 của CT UBND huyện M về việc giải quyết 

khiếu nại của bà Thị S; đồng thời ban hành quyết định giải quyết lại vụ khiếu nại 
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của bà Thị S theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật”. Tại khoản 1 Điều 2 

của Quyết định số 13/QĐKN-CTUBND nêu trên cũng đã quyết định: “Trường 

hợp bà Thị S, ông Dương Bình N không đồng ý với quyết định thì có quyền 

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

chính”. Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, có nội dung mới, là căn 

cứ làm phát sinh, thay đổi quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại. Do đó, Quyết 

định số 13/QĐKN-CTUBND ngày 25/3/2013 của CT UBND tỉnh Sóc Trăng là 

đối tượng khởi kiện trong vụ án hành chính. 

[2] Tòa án cấp sơ thẩm cho rằng Quyết định số 13/QĐKN-CTUBND 

ngày 25/3/2013 của CT UBND tỉnh Sóc Trăng không ảnh hưởng trực tiếp đến 

quyền và lợi ích hợp pháp của ông N, sau khi có Quyết định số 13/QĐKN-

CTUBND, CT UBND huyện M ban hành Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 

06/5/2013 thu hồi, hủy Quyết định số 14/QĐKN-CTUBH ngày 11/01/2006 và 

Quyết định số 146/QĐKN.CTUBH ngày 07/4/2006 của CT UBND huyện M 

cũng chưa giải quyết lại việc tranh chấp tiền đền bù giải phóng mặt bằng Quốc 

lộ 1A giữa ông N và bà S. Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng Quyết định số 

13/QĐKN-CTUBND ngày 25/3/2013 của CT UBND tỉnh Sóc Trăng không 

trực tiếp xâm phạm đến quyền và lợi ích của ông N, vì chưa giải quyết lại nên 

ông N không có căn cứ để khiếu nại. Trên cơ sở đó, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa 

án cấp phúc thẩm bác yêu cầu khởi kiện, bác kháng cáo của ông N. 

[3] Nhận định và quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc 

thẩm là không đúng vì Quyết định số 13/QĐKN-CTUBND là quyết định hành 

chính có nội dung mới, trực tiếp ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông 

N. Quyết định này là đối tượng khởi kiện trong vụ án hành chính. Khi ông N 

khởi kiện, Tòa án phải xem xét, giải quyết. 

[4] Kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là hoàn toàn có căn 

cứ. Tuy nhiên, vì Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm chưa làm rõ 

nguồn gốc diện tích 262,3m2 đất tại ấp E, xã F, huyện M, tỉnh Sóc Trăng là của 

gia đình ông Dương Bình N hay của gia đình bà Thị S, để có cơ sở đánh giá tính 

hợp pháp của Quyết định số 13/QĐKN-CTUBND ngày 25/3/2013 của CT 

UBND tỉnh Sóc Trăng nên cần phải hủy cả Bản án hành chính sơ thẩm và Bản 

án hành chính phúc thẩm để giải quyết lại từ cấp sơ thẩm.  

 [5] Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của 

Chánh án tòa án nhân dân tối cao, nhưng cần hủy cả Bản án hành chính phúc 

thẩm số 120/2014/HCPT ngày 28/8/2014 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân 

tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bản án hành chính sơ thẩm số 

01/2014/HC-ST ngày 19/02/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng để giải 

quyết lại vụ án từ cấp sơ thẩm. 
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[6] Bởi các lẽ trên, căn cứ khoản 2 Điều 266, khoản 3 Điều 272 và khoản 

2 Điều 274 Luật tố tụng hành chính 2015; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Chấp nhận Kháng nghị số 19/2019/KN-HC ngày 21/5/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

 2. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 120/2014/HCPT ngày 28/8/2014 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân 

dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2014/HC-ST ngày 19/02/2014 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét xử lại theo đúng quy 

định của pháp luật. 

 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 
- Viện trưởng VKSNDTC (để biết); 
- TAND cấp cao tại Tp Hồ Chí Minh; 
- TAND tỉnh Sóc Trăng (kèm HSVA); 
- Cục THADS tỉnh Sóc Trăng; 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng; 
- Các đương sự (theo địa chỉ); 
- Lưu: HS, Vụ GĐKT III (2), VT, Ths. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 
 
 
 

 

Đào Thị Xuân Lan 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 13/2019/HC-GĐT 

Ngày 12 tháng 7 năm 2019 
V/v khiếu kiện Quyết định  

giải quyết khiếu nại 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đào Thị Xuân Lan; 

Các thẩm phán: - Ông Nguyễn Văn Thuân; 

- Ông Đặng Xuân Đào; 

- Ông Tống Anh Hào; 

- Ông Trần Văn Cò. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Đông, Thẩm 

tra viên Tòa án nhân dân tối cao. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Ông Phương Hữu Oanh, Kiểm 

sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 12 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã mở 

phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định hành 

chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Chị Trần Thị M, sinh năm 1983; địa chỉ: Số 122 (số

cũ 46) đường T, Khóm 7, Phường 1, thành phố B, tỉnh B. 

Người đại diện hợp pháp của người khởi kiện: Ông Trần Văn C và bà Lê Thị 

G. 

2. Người bị kiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh B

Người đại diện hợp pháp của người bị kiện: Ông Huỳnh Minh N, sinh năm 

1964; chức vụ: Trưởng phòng Nội chính - Tiếp dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh B. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Ngày 24/8/1982, Ủy ban nhân dân tỉnh MH ban hành Quyết định số 

139/QĐ.UB về việc chuyển giao toàn bộ diện tích khu vực Trường hợp tác hóa 

nông nghiệp tỉnh để xây dựng Trường Trung học sư phạm tỉnh MH (sau này là 

Trường Trung học sư phạm B). Ngày 19/3/1985, Ủy ban xây dựng cơ bản tỉnh 

MH ban hành Công văn số 03/CV/QH có nội dung: Để đảm bảo công tác quản 

lý thống nhất xây dựng cơ bản, trong thời gian chờ đợi quyết định cấp đất mở 

rộng khu Trường sư phạm (gồm cả khu vực Trung tâm DC cũ), Ủy ban xây 

dựng cơ bản tỉnh thỏa thuận địa điểm nói trên và giao cho Trường có trách 

nhiệm quản lý toàn bộ khu vực đất DC cũ. 

Ngày 30/3/1991, Trường Trung học Sư phạm MH ban hành Quyết định số 

49/QĐ về việc tạm giao đất làm nhà và sản xuất cho ông Trần Văn C (là cán bộ 

nhân viên nhà trường) ô số 13, lô số 5 diện tích 594m2 thuộc phần đất do Ủy ban 

nhân dân tỉnh MH tạm giao cho Trường. Năm 1999, ông C và vợ là bà Lê Thị G 

cho con là chị Trần Thị M một phần đất được tạm giao. Tổng diện tích đất chị M 

hiện đang sử dụng là 226,3m2. 

Ngày 16/8/2007, Ủy ban nhân dân thị xã B ban hành Quyết định số 

297/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để xây dựng đường T mở rộng (đoạn từ 

đường LD đến cống CX) thuộc Phường 1, thị xã B với nội dung: Thu hồi 76,5m2 

đất của hộ chị M. 

Chị M khiếu nại Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 16/8/2007 nêu trên. 

Ngày 13/4/2009, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã B ban hành Quyết định số 

111/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của chị M đã bác yêu cầu xin được 

bồi thường giá trị đất; giữ nguyên nội dung tinh thần Quyết định số 297/QĐ-

UBND ngày 16/8/2007 của Ủy ban nhân dân thị xã B với lý do đã bồi thường, hỗ 

trợ đúng quy định. 

Ngày 22/12/2009, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã B ban hành Quyết 

định số 573/QĐ-UBND với nội dung công bố mức tiền bồi thường hỗ trợ bổ 

sung cho chị M theo mức hỗ trợ đất nông nghiệp đặc biệt là 80.000 đồng/m2. 

Tổng số tiền được bồi thường, hỗ trợ là 5.870.228 đồng.  

Ngày 03/2/2010, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh B ban hành Quyết định 

số 212/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của chị M đã bác đơn khiếu nại 

của chị M; giữ nguyên Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 13/4/2009 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thị xã B; Hỗ trợ công tôn tạo san lấp mặt bằng cho hộ chị 

M với giá 80.000 đồng/m2. 

Ngày 10/5/2012, chị M khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 

212/QĐ-UBND ngày 03/2/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh B. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh B cho rằng: Lý do không bồi thường đất 

cho chị M vì đó là phần đất Nhà nước giao cho Trường Trung học Sư phạm, 

Trường giao cho ông C là không đúng thẩm quyền. Căn cứ khoản 3 Điều 7, 

Điều 8 Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ thì chị M 

không được bồi thường về đất. 
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Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 08/2013/HC-ST ngày 28/3/2013, Tòa 

án nhân dân tỉnh B quyết định: 

“Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Trần Thị M về việc đòi bồi 

thường giá trị diện tích đất 76,5m2 và yêu cầu hủy Quyết định số 212/QĐ-

UBND ngày 03/02/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh B.” 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng 

cáo của đương sự. 

Ngày 08/4/2013, chị M có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm nêu trên. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 87/2015/HC-PT ngày 21/10/2015, 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố H quyết định: 

“Bác kháng cáo của chị Trần Thị M và giữ nguyên các quyết định của 

bản án sơ thẩm. 

Tuyên xử: 

Bác yêu cầu khởi kiện của chị Trần Thị M về việc đòi bồi thường giá trị 

diện tích 76,5m2 và yêu cầu hủy Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 03/2/2010 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh B.” 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

Ngày 11/12/2015, chị Trần Thị M có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc 

thẩm đối với bản án phúc thẩm nêu trên. 

Ngày 15/5/2019, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có Quyết định số 

17/2019/KN-HC kháng nghị Bản án hành chính phúc thẩm số 87/2015/HC-PT 

ngày 21/10/2015 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố H theo thủ tục 

giám đốc thẩm; đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử 

giám đốc thẩm, hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 87/2015/ HC-PT ngày 

21/10/2015 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố H và hủy Bản án hành 

chính sơ thẩm số 08/2013/HC-ST ngày 28/3/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh B; 

giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh B xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy 

định của pháp luật 

 Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề 

nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của 

Chánh án tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Quyết định số 49/QĐ ngày 30/3/1991 của Trường Trung học Sư phạm 

MH về việc tạm giao đất làm nhà và sản xuất cho ông Trần Văn C là không 

đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 13 Luật đất đai năm 1987. Tuy nhiên, 

Điều 46 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định 

bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện 

quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất và giải quyết về đất đai quy định như sau: “Đất được giao không 
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đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2004 nhưng người đang sử dụng đất đã nộp 

tiền để sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì việc bồi thường, hỗ 

trợ về đất được thực hiện theo quy định sau: 1. Trường hợp sử dụng đất trước 

ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì người đang sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ 

về đất đối với diện tích và loại đất được giao…”. 

[2] Điều II Quyết định số 49/QĐ ngày 30/3/1991 của Trường Trung học 

Sư phạm MH có nội dung yêu cầu ông C có trách nhiệm: “Nộp lệ phí sử dụng 

đất theo quy định của Nhà nước (khoảng 193đ/m2). Trước mắt mỗi ô đất làm 

nhà đóng 10.000đ (Mười ngàn đồng), mỗi ô đất sản xuất (dưới 1.000m2) đóng 

5.000đ (Năm ngàn đồng) để trường hợp đồng với Sở xây dựng về quy hoạch đất. 

Phòng hành chánh hướng dẫn cụ thể việc thu chi nói trên”. Tòa án cấp sơ thẩm 

và cấp phúc thẩm chưa làm rõ việc ông C có nộp tiền để sử dụng đất hay không 

là chưa đủ căn cứ để xác định quyền lợi của ông C. 

 [3] Sau khi được Trường Trung học sư phạm MH tạm giao đất năm 1991, 

ngày 11/5/1999, ông C có “Đơn xin dựng nhà” với nội dung: Ông xin xây dựng 

một căn nhà diện tích 16m2 để cho con là chị Trần Thị M, có xác nhận của Ban 

nhân dân Khóm 7. Cùng ngày, ông C có “Đơn xin xây cất nhà cửa” có xác nhận 

của Ủy ban nhân dân Phường 7. Ông C, bà G cũng có lời khai về việc tặng cho 

chị M nhà đất vào năm 1999, việc tặng cho chỉ làm giấy viết tay. Như vậy, việc 

ông C, bà G tặng cho chị M nhà đất là chưa hợp pháp. Hiện tại, phần đất ông C 

sử dụng có diện tích 227,3m2, phần đất chị M sử dụng có diện tích 226,3m2. 

[4] Khoản 1 Điều 44 Nghị định số 84/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính 

phủ quy định: “1. Trường hợp thu hồi đối với đất sử dụng trước ngày 15 tháng 

10 năm 1993 nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ 

quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Đất đai và được Ủy ban nhân dân cấp xã 

xác nhận đất đó không có tranh chấp thì việc bồi thường, hỗ trợ về đất thực hiện 

theo quy định sau: 

a). Trường hợp đất đang sử dụng là đất có nhà ở và không thuộc một 

trong các trường hợp sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định này 

(các trường hợp do lấn chiếm, vi phạm quy hoạch) thì người đang sử dụng đất 

được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất ở theo quy định tại khoản 2 

Điều 83 và khoản 5 Điều 84 của Luật Đất đai tại thời điểm có quyết định thu hồi 

đất. Đối với phần đất vượt quá hạn mức giao đất ở và phần diện tích đất vườn, 

ao trên cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở (nếu có) 

thì được bồi thường, hỗ trợ về đất theo quy định đối với đất nông nghiệp xen kẽ 

trong khu dân cư…” 

[5] Tòa án cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm chưa làm rõ ông C có nộp tiền 

sử dụng đất hay không để xác định ông C có được bồi thường về đất theo Điều 

46 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ hay không. Trong 

trường hợp ông C không được bồi thường về đất theo Điều 46 thì cũng phải xem 

xét ông C có đủ điều kiện thì được bồi thường về đất theo khoản 1 Điều 44 Nghị 

định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ. Trường hợp ông C được 

bồi thường về đất, thì phần đất ông C tặng cho chị M nhưng chưa làm thủ tục 
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hợp pháp cũng phải được bồi thường. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc 

thẩm chưa làm rõ các nội dung nêu trên mà đã bác yêu cầu khởi kiện của chị M 

về việc hủy Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh B là không đúng quy định của pháp luật. 

[6] Ngoài ra, khi giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc 

thẩm cũng không thu thập các tài liệu về quá trình quản lý của các cơ quan quản 

lý tại địa phương đối với diện tích đất ông C được Trường Trung học Sư phạm 

MH tạm giao từ năm 1991 và đối với diện tích đất ông C tặng cho chị M là thu 

thập chứng cứ chưa đầy đủ. 

[7] Bởi các lẽ trên, căn cứ khoản 2 Điều 266, khoản 2 Điều 272 và khoản 

2 Điều 274 Luật tố tụng hành chính 2015; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Chấp nhận Kháng nghị số 17/2019/KN-HC ngày 15/5/2019 của Chánh 

án Tòa án nhân dân tối cao. 

 2. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 87/2015/HC-PT ngày 21/10/2015 

của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố H và Bản án hành chính sơ thẩm số 

08/2013/HC-ST ngày 28/3/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh B; giao hồ sơ vụ án 

cho Tòa án nhân dân tỉnh B xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 

- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- Viện trưởngVKSNDTC (để biết); 

- TAND cấp cao tại Tp H; 

- TAND tỉnh B (kèm HSVA); 

- Cục THADS tỉnh B; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh B; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: HS, Vụ GĐKT 3 (2), VT, Ths. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

 

Đào Thị Xuân Lan 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 11/2019/HC-GĐT 

Ngày 10/7/2019 

V/v khiếu kiện quyết định hành 

chính trong lĩnh vực quản lý đất đai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Xuân Đào; 

Các Thẩm phán: - Ông Bùi Ngọc Hòa; 

 - Ông Trần Văn Cò; 

 - Bà Đào Thị Xuân Lan; 

 - Ông Lê Văn Minh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Ngọc Vân, Thư ký Tòa án nhân dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông 

Phương Hữu Oanh - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 10/7/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa giám 

đốc thẩm xét xử vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định hành chính trong 

lĩnh vực quản lý đất đai” giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Công ty trách nhiệm hữu hạn A;

Địa chỉ: Khu phố 4, Trường Sơn, phường T, quận Đ, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo pháp luật của người khởi kiện: Bà Lương Tuyết P - 

Giám đốc Công ty. 

Người đại diện theo ủy quyền (theo Văn bản ủy quyền ngày 06/10/2012 của 

bà Lương Tuyết Phạm): Bà Nguyễn Thị S;  

Địa chỉ: Số 34 Bửu Đình, Phường N, Quận S, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Người bị kiện: UBND Thành phố Hồ Chí Minh;

Người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện (theo Văn bản ủy 

quyền ngày 07/6/2013 của ông Nguyễn Hữu T - Phó Chủ tịch UBND Thành 

phố Hồ Chí Minh): Ông Đặng Tuấn Kh - Trưởng phòng Phòng pháp chế Sở 
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Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.  

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. UBND quận Đ, Thành phố Hồ Chí Minh; 

Địa chỉ: Số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Th, quận Đ, Thành phố Hồ Chí Minh; 

Người đại diện theo ủy quyền của UBND quận Đ (theo Văn bản ủy 

quyền ngày 10/6/2013 và ngày 22/6/2015 của ông Huỳnh Thanh Nh - Chủ tịch 

UBND quận Thủ Đức): Ông Nguyễn Trí D và ông Dương Thành Nh, cán bộ 

địa chính phường T, quận Đ, Thành phố Hồ Chí Minh;  

2. Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; 

Địa chỉ: Số 63 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành 

phố Hồ Chí Minh (theo Văn bản ủy quyền ngày 09/3/2015 của ông Đào Văn 

K - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh): Ông 

Đặng Tuấn Kh - Trưởng phòng Phòng pháp chế Sở Tài nguyên và Môi trường 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn B; 

Địa chỉ: Số 64 Ích Thạnh, phường H, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Huỳnh Tấn Ph - Giám đốc Công ty; 

Người đại diện theo ủy quyền (theo Văn bản ủy quyền ngày 02/7/2013 

của ông Huỳnh Tấn Ph): Ông Hoàng Hữu Nh;  

Địa chỉ: Số 220/50A/25C Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Y, quận K, 

Thành phố Hồ Chí Minh.  

4. Công ty Cổ phần Thương mại C; 

Địa chỉ: Khu phố 4, đường Trường Sơn, phường T, quận Đ, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Diệu C – Tổng Giám đốc Công ty. 

Người đại diện theo ủy quyền (theo Văn bản ủy quyền ngày 20/01/2016 

của bà Trần Diệu C): Ông Lê Nhân K; 

Địa chỉ: Số 4 CXBM, Dương Bá Trạc, Phường M, Quận T, Thành phố 

Hồ Chí Minh.  

5. Ông Huỳnh Văn M, sinh năm 1955; 

Địa chỉ: Số 7 Phùng Khắc Khoan, Quận M, Thành phố Hồ Chí Minh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Ngày 18/11/2000, Công ty trách nhiệm hữu hạn A (gọi tắt là Công ty A) 

có đơn xin thuê đất để xây dựng bãi đậu xe, thời hạn 50 năm, phương thức trả 

tiền thuê hàng năm.  
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Ngày 23/11/2000, Công ty A có Phương án giá số 35/PA-GĐB về việc 

đền bù thiệt hại đất nông nghiệp Dự án đầu tư xây dựng bãi đậu xe tại phường 

T, quận Đ, Thành phố Hồ Chí Minh và được UBND quận Đ thông qua ngày 

25/12/2000.  

Từ tháng 01/2001 đến tháng 4/2003, Công ty A đã tự thỏa thuận và đền 

bù cho 05 hộ dân với số tiền 3.088.704.000 đồng.  

Ngày 26/02/2001, UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết 

định số 1083/QĐ-UB-ĐT thu hồi 9.604 m2 đất tại phường T, quận Đ và cho 

Công ty A thuê diện tích 8.168 m2 để đầu tư xây dựng bãi đậu xe; còn lại 

1.436 m2 là lộ giới đường giao thông.  

Ngày 20/4/2001, Sở Địa chính - Nhà đất (nay là Sở Tài nguyên và Môi 

trường) Thành phố Hồ Chí Minh lập Hợp đồng số 3932/HĐ-GTĐ cho Công ty 

A thuê diện tích 8.168 m2 đất tại phường T, quận Đ để đầu tư xây dựng bãi đậu 

xe; thời hạn cho thuê là 50 năm kể từ ngày 26/02/2001; trả tiền thuê đất theo 

định kỳ hàng năm; trong thời gian thực hiện hợp đồng, Công ty A không được 

chuyển giao thửa đất thuê cho tổ chức, cá nhân khác nếu chưa được cơ quan có 

thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam cho phép.  

Sau khi được thuê 8.168 m2 đất, Công ty A thấy không đủ khả năng đầu 

tư mở rộng kinh doanh, nên đã thương lượng với Công ty trách nhiệm hữu hạn 

D (Công ty D - nay đổi tên là Công ty B) để hoán đổi lô đất này lấy lô đất có 

diện tích 20.000 m2 gần đó của Công ty D; hai bên thỏa thuận Công ty D sẽ 

giao cho Công ty A lô đất 20.000 m2 để Công ty A xây dựng bãi đậu xe và 

Công ty A có trách nhiệm giao lại lô đất 8.168 m2 nêu trên cho Công ty D 

(Công ty D đã hoàn tất thủ tục chuyển lô đất 20.000 m2 cho Công ty A).  

Tuy nhiên, ngày 05/4/2003, Công ty A ký Hợp đồng nguyên tắc chuyển 

nhượng cho Công ty trách nhiệm hữu hạn C (gọi tắt là Công ty C) diện tích 

8.168 m2 với giá 8.500.000.000 đồng. Tính đến tháng 10/2003, Công ty C đã 

thanh toán cho Công ty A 5 đợt với tổng số tiền 6.800.000.000 đồng. 

Ngày 24/4/2003, Công ty A lập biên bản bàn giao đất cho Công ty C 

theo hợp đồng.  

Ngày 22/6/2004, Công ty A được UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  

Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty A ký 

Hợp đồng số 970 không đề ngày, tháng, năm 2004 chuyển nhượng quyền sử 

dụng 8.168 m2 cho Công ty C (giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất là 

378.500 đồng; tổng giá trị chuyển nhượng là 3.091.588.000 đồng). Hợp đồng 

này được UBND phường T xác nhận ngày 23/7/2004 và được UBND quận Đ 

xác nhận ngày 19/8/2004 với nội dung: Hồ sơ đủ điều kiện chuyển nhượng và 

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Ngày 16/10/2004, Công ty A có đơn gửi UBND Thành phố Hồ Chí 
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Minh và Sở Tài nguyên và Môi trường xin chuyển từ hình thức thuê đất sang 

giao đất có thu tiền sử dụng đất.  

Ngày 22/11/2004, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí 

Minh có Công văn số 7822/TNMT-QHSDĐ trình UBND Thành phố Hồ Chí 

Minh cho phép Công ty A được chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất sang 

giao đất có thu tiền sử dụng đất; thời hạn giao đất là 50 năm, tính từ ngày 

26/02/2001. 

Ngày 29/11/2004, UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết 

định số 5905/QĐ-UB cho phép Công ty A chuyển hình thức sử dụng đất từ 

thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; thời hạn sử dụng đất là 50 năm 

kể từ ngày 26/02/2001. Công ty A đã nộp đủ số tiền sử dụng đất là 

1.200.124.000 đồng theo Thông báo số 157/TCTLN-TB ngày 16/6/2006 của 

Tổ công tác liên ngành. 

Theo Công ty A, khi thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cho Công ty 

C, Công ty A được Sở Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh 

thông báo hồ sơ chưa đủ điều kiện chuyển nhượng thì Công ty A đề nghị Công 

ty C hủy hợp đồng chuyển nhượng nhưng Công ty C không đồng ý dẫn đến 

Công ty A khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy các hợp đồng đã ký với Công ty C. 

Tòa án nhân dân quận Đ và Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban 

hành các bản án chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của Công ty A. Tuy nhiên, 

Bản án sơ thẩm và Bản án phúc thẩm đã bị Tòa án nhân dân tối cao hủy để giải 

quyết lại. Hiện nay vụ án dân sự đang bị tạm đình chỉ giải quyết. 

Trong thời gian Tòa án nhân dân tối cao xem xét giám đốc thẩm vụ án 

dân sự, ngày 14/8/2008, UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết 

định số 3495/QĐ-UBND thu hồi 8.168 m2 tại phường T, quận Đ được 

UBND thành phố cho Công ty A thuê đất theo Quyết định số 1083/QĐ-UB-

ĐT ngày 26/02/2001 và đã chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất sang 

giao đất có thu tiền sử dụng đất theo Quyết định số 5905/QĐ-UB ngày 

29/11/2004. 

Giao toàn bộ đất thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất trực 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý và bố trí sử dụng theo quyết định 

của UBND thành phố. 

Lý do thu hồi đất: Công ty A được Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê 

đất định kỳ hàng năm nhưng thực tế không sử dụng đất và đã chuyển nhượng 

cho Công ty C từ năm 2003 là vi phạm pháp luật; Công ty A báo cáo thiếu 

trung thực tình hình thực tế đầu tư và sử dụng khu đất trong hồ sơ xin chuyển 

đổi hình thức sử dụng đất từ thuê sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

Công ty A không nhất trí nên có đơn khiếu nại đối với Quyết định số 

3495/QĐ-UBND ngày 14/8/2008 nêu trên. 

Ngày 29/4/2011, UBND Thành phố Hồ Chí Minh có Văn bản số 

2018/UBND-PCNC trả lời Công ty A là Quyết định số 3495/QĐ-UBND 
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ngày 14/8/2008 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi đất của Công ty 

A là đúng quy định của pháp luật. 

Ngày 14/6/2012, Công ty A có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hủy Quyết định số 3495/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2008 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Ý kiến của UBND Thành phố Hồ Chí Minh: Công ty A được giao đất 

bằng hình thức cho thuê nhưng lại chuyển nhượng cho Công ty C là vi phạm 

pháp luật; quá trình lập hồ sơ xin chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất 

sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, Công ty A đã báo cáo thiếu 

trung thực nên UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 

3495/QĐ-UBND thu hồi diện tích 8.168 m2 của Công ty A là phù hợp với quy 

định của pháp luật, nên đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bác 

yêu cầu khởi kiện của Công ty A. 

- Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh: 

Thống nhất với ý kiến của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Ý kiến của Công ty trách nhiệm hữu hạn B, nay đổi là Công ty B (gọi 

tắt là Công ty B): 

Trong thời gian Công ty A được thuê đất, Công ty A cho rằng lô đất 

được thuê không đủ đáp ứng mở rộng kinh doanh nên có đề nghị với Công ty B 

hoán đổi lô đất này lấy lô đất có diện tích 20.000 m2 gần đó của Công ty B, hai 

bên thỏa thuận: Công ty B sẽ giao cho Công ty A lô đất 20.000 m2 để Công ty 

A xây dựng bãi đậu xe, về phía Công ty A có trách nhiệm giao lại lô đất 8.168 

m2 tại phường T, nhưng phía Công ty A chưa chuyển lô đất này cho Công ty B; 

trong khi đó, Công ty B đã hoàn tất thủ tục chuyển lô đất 20.000 m2 cho Công 

ty A. Trong thời gian đang tiến hành làm thủ tục này thì Công ty B phát hiện 

Công ty A ký hợp đồng chuyển nhượng lô đất 8.168 m2 cho Công ty C. Công ty 

B đã yêu cầu Công ty A hủy hợp đồng chuyển nhượng với Công ty C và phải 

thực hiện đúng như cam kết giữa Công ty B với Công ty A đó là chuyển đổi 

sang tên lô đất nói trên cho Công ty B. Do vậy, Công ty B yêu cầu Chủ tịch 

UBND Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi lại Quyết định 3495/QĐ-UBND ngày 

14/8/2008.  

- Ý kiến của Công ty C: Đề nghị giữ nguyên Quyết định số 3495/QĐ-

UBND ngày 14/8/2008 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 743/2015/HC-ST ngày 27/7/2015, 

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: Chấp nhận yêu cầu 

của người khởi kiện Công ty A; hủy Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 

14/8/2008 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng 

cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật. 

Ngày 30/7/2015, UBND Thành phố Hồ Chí Minh có đơn kháng cáo 
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toàn bộ bản án hành chính sơ thẩm. 

Ngày 17/9/2015, Công ty C có đơn kháng cáo toàn bộ bản án hành 

chính sơ thẩm. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 39/2016/HC-PT ngày 25/4/2016, 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định (tóm tắt): 

Bác kháng cáo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và kháng cáo của Công ty 

C; giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm; tuyên xử: Chấp nhận yêu 

cầu khởi kiện của Công ty A; hủy Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 

14/8/2008 của UBNDThành phố Hồ Chí Minh về việc thu hồi đất tại phường 

T, quận Đ do Công ty A thuê đất tại Quyết định số 1083/QĐ-UB-ĐT ngày 

26/02/2001 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và đã chuyển sang hình thức 

giao đất có thu tiền sử dụng đất... 

Ngày 31/5/2016 và ngày 27/6/2016, Văn phòng Chính phủ có các Văn 

bản số 4149/VPCP-V.I và số 5210/VPCP-V.I chuyển đơn của Công ty C (đề 

nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án phúc thẩm số 

39/2016/HC-PT ngày 25/4/2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ 

Chí Minh) đến Tòa án nhân dân tối cao để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

Ngày 11/7/2016, UBND Thành phố Hồ Chí Minh có đơn đề nghị xem 

xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án phúc thẩm số 39/2016/HC-PT 

ngày 25/4/2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại Quyết định số 03/2019/KN-HC ngày 26/02/2019, Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao đã kháng nghị Bản án hành chính phúc thẩm số 

39/2016/HC-PT ngày 25/4/2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh theo thủ tục giám đốc thẩm và đề nghị Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy Bản án hành 

chính phúc thẩm số 39/2016/HC-PT ngày 25/4/2016 của Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định 

của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị 

của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về việc sử dụng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê của 

Công ty trách nhiệm hữu hạn A (gọi tắt là Công ty A): 

Ngày 18/11/2000, Công ty A có đơn xin thuê 8.168 m2 đất tại phường T, 

quận Đ để xây dựng bãi đậu xe. Ngày 26/02/2001, Chủ tịch UBNDThành phố 

Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1083/QĐ-UB-ĐT thu hồi 9.604 m2 đất tại 

phường T, quận Đ và cho Công ty A thuê 8.168 m2 đất trong phần đất thu hồi 

nêu trên để đầu tư xây dựng bãi đậu xe. Phần diện tích chênh lệch 1.436 m2 là lộ 
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giới đường giao thông khu vực do Nhà nước quản lý. Căn cứ Quyết định số 

1083/QĐ-UB-ĐT nêu trên, ngày 20/4/2001, Sở Địa chính - Nhà đất (nay là Sở 

Tài nguyên và Môi trường) Thành phố Hồ Chí Minh (Bên A) ký Hợp đồng thuê 

đất số 3932/HĐ-GTĐ cho Công ty A (Bên B) thuê 8.168 m2 đất tại phường T, 

quận Đ để xây dựng bãi đậu xe với thời hạn thuê là 50 năm. Theo thỏa thuận tại 

Điều 3 của Hợp đồng thì: Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên B không được 

chuyển giao thửa đất thuê cho tổ chức, cá nhân khác nếu chưa được cơ quan có 

thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam cho phép. 

Sau khi được thuê đất, ngoài việc tự thỏa thuận đền bù thiệt hại cho 05 hộ 

dân bị thu hồi đất với tổng số tiền là 3.088.704.000 đồng, Công ty A không trực 

tiếp đầu tư xây dựng bãi đậu xe mà vào ngày 05/4/2003 đã ký Hợp đồng 

nguyên tắc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, theo đó, Công ty A 

chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Thương mại C (gọi tắt là Công ty C) toàn 

bộ diện tích đất được thuê nêu trên với tổng giá trị hợp đồng là 8.500.000.000 

đồng. Công ty C đã thanh toán cho Công ty A 6.800.000.000 đồng và ngày 

24/4/2003, hai bên đã lập Biên bản bàn giao đất; theo đó, kể từ ngày 24/4/2003, 

Công ty C tạm quản lý và sử dụng phần đất trên. Thời điểm này, Công ty A chỉ 

được quyền sử dụng đất đang thuê của Nhà nước mà không được quyền chuyển 

nhượng; việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty A được thực hiện 

trước khi Công ty A được UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất; Công ty A cũng chưa trả tiền thuê đất cho cả thời gian 

thuê, chưa trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm... là vi phạm khoản 3 Điều 12 

Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 của Chính phủ về thủ tục chuyển 

đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế 

chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất. Mặt khác, ngày 22/6/2004 được 

UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì 

ngay sau đó Công ty A tiếp tục thực hiện việc ký Hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất (không đề ngày, tháng, năm 2004) với Công ty C. Hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất này được UBND phường T xác nhận ngày 

23/7/2004 và UBND quận Đ xác nhận ngày 19/8/2004, nhưng việc xác nhận 

này là không đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 

17/1999/NĐ-CP ngày 23/3/1999 nêu trên và không đúng theo quy định tại 

khoản 3.1 Điều 3 của Hợp đồng thuê đất số 3932/HĐ-GTĐ ngày 20/4/2001 

giữa Sở Địa chính - Nhà đất (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) Thành phố 

Hồ Chí Minh và Công ty A. 

Công ty A cho rằng: Năm 2003, Công ty có thỏa thuận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất với Công ty C với điều kiện khi tiến hành xong thủ tục thì 

mới có hiệu lực. Tuy nhiên, trên thực tế Công ty A đã bàn giao đất cho Công 

ty C theo Biên bản bàn giao đất ngày 24/4/2003. Từ năm 2003, Công ty C đã 

tiến hành san lấp và xây dựng bãi đậu xe như hiện nay. 

Như vậy, việc Công ty A được thuê đất là để thực hiện dự án xây dựng 

bãi đậu xe nhưng Công ty A không trực tiếp thực hiện dự án, không có nhu 

cầu sử dụng và đã chuyển nhượng cho Công ty C từ năm 2003 để thu lợi 
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(Công ty A đã giao đất và đã nhận tiền 6.800.000.000 đồng) là vi phạm quy 

định tại khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai năm 2003. 

[2] Về việc làm thủ tục chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất sang 

giao đất: 

Ngày 16/10/2004, Công ty A có đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất 

sang giao đất để sử dụng lâu dài, trong khi Công ty A không đầu tư trên đất và 

không trực tiếp sử dụng đất thuê (vì đã chuyển nhượng và bàn giao đất cho 

Công ty C từ năm 2003), Công ty A đã báo cáo thiếu trung thực tình hình thực 

tế đầu tư và sử dụng đất trong hồ sơ xin chuyển đổi hình thức sử dụng đất từ 

thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm nhận định việc chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty A và Công ty C có xác nhận của Ủy 

ban nhân dân phường T và Ủy ban nhân dân quận Đ là đủ điều kiện chuyển 

nhượng và đúng trình tự thủ tục, không trái với Quyết định số 1083/QĐ-UB-

ĐT ngày 26/02/2001 của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc 

cho Công ty A thuê đất tại phường T, quận Đ để đầu tư xây dựng bãi đậu xe 

và Hợp đồng thuê đất số 2922/HĐ-GTĐ ngày 20/4/2001 là không có căn cứ. 

[3] Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng nguồn gốc đất do Công ty A bồi 

thường cho dân hơn 3.000.000.000 đồng rồi mới ký hợp đồng thuê đất và đất 

đã được san lấp từ khi thuê đến nay, được đầu tư đúng mục đích (bãi giữ xe). 

Nhận định này không đúng với thực tế, vì: Tại Kết luận số 236/KL-TTTP-KT 

II ngày 28/4/2008, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định Công ty C 

tiến hành san lấp, xây dựng bãi giữ xe chứ không phải do Công ty A san lấp 

và xây dựng. Việc UBNDThành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 

3495/QĐ-UBND ngày 14/8/2008 để thu hồi 8.168 m2 đất của Công tyA là có 

căn cứ.  

Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm tuyên hủy Quyết định số 

3495/QĐ-UBND ngày 14/8/2008 của UBNDThành phố Hồ Chí Minh là 

không đúng. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 271, khoản 3 Điều 172, khoản 2 Điều 274 Luật 

Tố tụng hành chính; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 03/2019/KN-HC 

ngày 26/02/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với Bản án hành 

chính phúc thẩm số 39/2016/HC-PT ngày 25/4/2016 của Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

2. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 39/2016/HC-PT ngày 

25/4/2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 
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Minh xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

 
Nơi nhận: 

- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- VKSNDTC (Vụ 10 – để biết); 

- TAND cấp cao tại TPHCM  

(02 bản kèm HSVA); 

- VKSNDCC tại TPHCM; 

- TAND Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Cục Thi hành án dân sự TPHCM; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Vụ GĐKTIII (3b), VP 

(TANDTC), Hồ sơ vụ án. 

  

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Đặng Xuân Đào 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 09/2019/HC-GĐT 

Ngày 10 tháng 7 năm 2019 

V/v Khiếu kiện quyết định giải 

quyết tranh chấp đất đai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Ngọc Hòa; 

Các Thẩm phán: - Ông Đặng Xuân Đào; 

- Ông Lê Văn Minh; 

- Bà Đào Thị Xuân Lan; 

- Ông Trần Văn Cò. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Ngọc Vân, Thư ký Tòa 

án nhân dân tối cao. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Ông Phương Hữu Oanh, Kiểm 

sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 10 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên 

tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định giải quyết 

tranh chấp đất đai”, giữa: 

1. Người khởi kiện: Bà Trương Hồng C, sinh năm 1968;

Trú tại 15 D1, đường 12, KP4, Phường T, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh; 

2. Người bị kiện: CT UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ trụ sở: Số 86 Lê Thánh Tôn, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; 

Người đại diện theo ủy quyền (Văn bản ủy quyền số 4960 ngày 29-9-2014): 

2.1. Bà Nguyễn Thị Thu P - Phó trưởng phòng Phòng Thanh tra giải quyết 

khiếu nại, tố cáo Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh; 
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2.2. Bà Nguyễn Xuân L - Thanh tra viên Phòng Thanh tra giải quyết khiếu 

nại, tố cáo Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1. Ông Lê Công Đ, sinh năm 1951; 

Trú tại KP3, phường T, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Người đại diện theo ủy quyền của ông Đạo: Ông Huỳnh Vinh Q, sinh năm 

1977 (Văn bản ủy quyền ngày 25-8-2014). 

 Trú tại 41 Nguyễn Văn Bá, phường B, quận C, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 3.2. Bà Trần Thị H, sinh năm 1951; 

 Trú tại 267/25A Lê Văn Việt, phường H, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 3.3. Ông Trương Văn P, sinh năm 1944; 

 3.4. Bà Trương Ngọc L, sinh năm 1957; 

 3.5. Bà Trương Ngọc M, sinh năm 1960; 

 3.6. Ông Trương Đức T, sinh năm 1962; 

 Cùng trú tại 17 đường 1 KP4, phường T, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 3.7. Ông Trương Văn L, sinh năm 1956; 

 Trú tại 32/8 Lã Xuân Oai, phường T, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Năm 1958, ông Trương Văn L (là bố đẻ của bà Trương Hồng C) được các 

đồng thừa kế của cụ Trương Văn K (là bố đẻ của ông L) cho sử dụng 1.060 m2 

đất thuộc số bản đồ 25, tờ 3 xã T, huyện T (nay là phường T, Quận A, Thành phố 

Hồ Chí Minh). Ông L đứng bộ ngày 22-10-1958. 

 Sau năm 1975, ông L canh tác và khai phá thêm phần đất xung quanh để 

trồng hoa màu. Năm 1984, ông L đăng ký theo Chỉ thị 299/TTg diện tích    2.090 

m2 thuộc một phần thửa 992, tờ 4, xã T, huyện T. Hàng năm, ông L có đóng thuế 

theo quy định của Nhà nước. 

 Năm 1984, ông L cho cháu rể là ông Lê Công Đ (là con của bà Nguyễn Thị 

T) đến cất nhà ở trên một phần của khu đất, phần còn lại vẫn do gia đình ông L 

quản lý, sử dụng cho đến nay. Năm 1989, ông Đ nhận chuyển nhượng 119,7 m2 

đất của ông Nguyễn Minh H để xây dựng nhà xưởng, vị trí đất này giáp ranh với 

đất ông L. 

 Năm 1999, ông Đ làm thủ tục hợp thức hóa căn nhà và xin cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 597 m2 đất thì phát sinh tranh chấp với 

ông L. 
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 Ngày 27-3-2000, UBND Quận A ban hành Quyết định số  48/QĐ-UB-QLĐT 

về việc giải quyết đơn tranh chấp: 

 Giữ nguyên hiện trạng con đường đi hiện hữu phía trước căn nhà mang số B367-

KP3 phường T để sử dụng chung cho các hộ trong khu vực. 

 Ông Lê Công Đ được sử dụng 319 m2 thuộc một phần lô 992, Tờ bản đồ 4 (TL 

299/TTg) bao gồm 119 m2 ông Đ mua của ông Nguyễn Minh H vào năm 1989 và 

200 m2 trên đó có căn nhà mang số B367-KP3 phường T. Ông Đ phải lập thủ tục 

xin sử dụng nhà đất theo quy định. 

 Giao phần diện tích 16 m2 thuộc một phần lô 992 tờ 4 trên đó có hai ngôi 

mộ để gia tộc ông Trương Văn L, Trương Văn C chăm sóc quản lý. 

 Phần đất trống còn lại khoảng 100 m2 thuộc một phần lô 992, tờ bản đồ số 

4, phường T ông Trương Văn L được tiếp tục sử dụng… 

 Ông L và ông Đ cùng có đơn khiếu nại Quyết định số 48/QĐ-UB-QLĐT nêu 

trên. 

 Ngày 16-01-2001, UBND Quận A ban hành Quyết định số 04/QĐ-UB-TTr 

giải quyết khiếu nại của ông L và ông Đ như sau: 

 Nay hủy bỏ Quyết định số 48/QĐ-UB-QLĐT ngày 27-3-2000 của UBND 

Quận A về việc giải quyết tranh chấp đất giữa ông Trương Văn L và ông Lê Công 

Đ. 

 Ông Lê Công Đ được tiếp tục sử dụng phần đất mà ông Trương Văn L đã 

đồng ý cho, bao gồm: diện tích căn nhà B367 (hình chữ L với chiều rộng cạnh 

nhỏ là 4,46 m, cạnh lớn là 7,66 m; chiều dài cạnh lớn là 14 m, cạnh nhỏ là 6,27 

m) cộng với phần đất bên hông căn nhà B367 có chiều rộng 0,60 m, dài 14 m 

(phía có 02 ngôi mộ) để đảm bảo việc mở cửa sổ của gia đình ông Đ và một phần 

diện tích đất có khu nhà xưởng hiện nay ông Đ đang sử dụng.  

  Ông Đ có trách nhiệm tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép bên trên 

đất thuộc quyền sử dụng của ông Trương Văn L… 

 Giao phần diện tích 16 m2 thuộc lô 922, tờ bản đồ số 4 trên đó có 02 ngôi 

mộ cho gia tộc ông Trương Văn L(gia đình ông L và gia đình ông Đ) quản lý, 

chăm sóc… 

 Không đồng ý với Quyết định số 04/QĐ-UB-TTr nêu trên, ông Đ có đơn 

khiếu nại. 

  Ngày 04-11-2004, CT UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 

số 5472/QĐ-UBND về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Đ và ông L 

như sau: 
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 Công nhận nội dung Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 16-01-2001 của 

UBND Quận A giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Lê Công Đ với ông Trương 

Văn L là đúng pháp luật. 

 Ông Đ tiếp tục khiếu nại Quyết định số 5472/QĐ-UBND nêu trên. 

 Tại Báo cáo kết luận số 976/KL-TTCP ngày 28-4-2011, Thanh tra Chính phủ 

kết luận như sau:  

 - Ông L là người được chính quyền xã T cho đăng ký sử dụng đất với diện 

tích 2.090 m2. Tuy nhiên, chỉ có 1.060 m2
  đất là thuộc quyền sử dụng của ông, 

còn lại 1.030 m2 đất do ông lấn chiếm và khai phá thêm. Từ năm 1978 đến năm 

1986, ông L đã cho bà T, ông Đ và bà D sử dụng một phần đất nằm trong diện 

tích ông khai phá. Khi ông Đ, bà D sử dụng đất và cơi nới xây dựng, ông L và 

chính quyền địa phương không có ý kiến gì. Đến năm 1992, ông L  mới phát sinh 

khiếu kiện đòi lại đất. Như vậy, mặc dù có đăng ký nhưng thực tế ông L chỉ sử 

dụng diện tích 1.518 m2, phần diện tích còn lại ông Đ, bà D sử dụng từ năm 1984 

đến nay, có đóng thuế… việc chính quyền địa phương buộc ông Đ, bà D  phải 

tháo dỡ các kiến trúc để trả lại đất cho ông L là chưa phù hợp vì mặc dù ông L 

đăng ký nhưng không có quá trình sử dụng. 

 - Thực tế, ông L sử dụng diện tích 1518,7 m2 (nhiều hơn diện tích do ông 

đứng bộ là 488,7 m2). Trên phần đất này, trong quá trình sử dụng ông đã tự 

chuyển mục đích sử dụng đất để ở, xây nhà cho thuê, phân chia cho các con… Do 

vậy, ông L không thiếu đất ở. 

 - Được sự đồng ý của ông L, ông Đ và bà D đã đến ở phần đất trên. Trong quá 

trình sử dụng đất có xây dựng không phép và cơi nới diện tích (như bản vẽ hiện trạng 

số 74708/ĐĐBĐ-VP12 của Đoàn đo đạc bản đồ) nhưng ông L và chính quyền địa 

phương không có ý kiến. Hơn nữa, ông Đ và bà D chỉ có ý chí sử dụng phần đất nêu 

trên để làm nhà ở và hiện nay ngoài phần đất này, không còn chỗ ở nào khác. Theo quy 

định của pháp luật về đất đai, việc công nhận hiện trạng sử dụng đất cho ông Đ, bà D…  

là phù hợp. 

 - Riêng phần đất trống có diện tích 161 m2 trên đó có 02 ngôi mộ của gia tộc 

ông L và một số cây ăn trái, theo đạo lý, cần giữ nguyên hiện trạng để gia tộc ông 

L sử dụng chung. 

 - Các Quyết định giải quyết khiếu nại số 5472/QĐ-UB ngày 04-11-2004 và 

5483/QĐ-UB ngày 04-11-2004 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết 

khiếu nại của ông Lê Công Đ và bà Trương Hữu D là chưa phù hợp với pháp luật 

và thực tế sử dụng đất của ông Đ, bà D. 
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 Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND Thành 

phố Hồ Chí Minh giải quyết lại vụ việc khiếu nại trên theo Kết luận số 486/KL-

TTCP ngày 07-3-2006 của Thanh tra Chính phủ, cụ thể:  

 - Công nhận hiện trạng sử dụng đất cho ông Lê Công Đ và bà Trương Hữu 

D trên cơ sở Bản vẽ hiện trạng số 74708/ĐĐBĐ-VP12 của Đoàn đo đạc bản đồ 

(Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh). Riêng phần đất trống có 

02 ngôi mộ đề nghị giữ nguyên hiện trạng để gia tộc ông Trương Văn L có điều 

kiện chăm sóc chung; 

 - Chỉ đạo UBND Quận A kiểm tra, rà soát và có biện pháp xử lý đúng pháp 

luật về hành vi mua bán, xây cất trái phép đối với gia đình ông Trương Văn L, 

ông Lê Công Đ và bà Trương Hữu D. 

 Tại Công văn số 6996/VPCP-V.I ngày 21/8/2013 của Văn phòng Chính phủ 

thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc như sau: Đồng 

ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 976/KL-TTCP ngày 28-

4-2011 và ý kiến của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Văn bản số 

3405/UBND-PCNC ngày 5-7-2013 về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Công 

Đ và bà Trương Hữu D. UBND Thành phố Hồ Chí Minh quyết định giải quyết cụ 

thể đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

 Ngày 21-12-2013, CT UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 

số 6943/QĐ-UBND điều chỉnh, sửa đổi Quyết định số 5472/QĐ-UB ngày 04-11-

2004 của CT UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết tranh chấp đất 

đai giữa ông Lê Công Đ và ông Trương Văn L như sau: 

 Điều chỉnh, sửa đổi Điều 1 Quyết định số 5472/QĐ-UB ngày 04-11-2004 

của CT UBND Thành phố về việc giải quyết tranh chấp giữa ông Lê Công Đ và 

ông Trương Văn L như sau: 

 - Không công nhận nội dung Quyết định số 04/QĐ-UB-TTr ngày              16-

01-2001 của UBND Quận A. 

 - Công nhận hiện trạng sử dụng đất của ông Lê Công Đ theo Bản vẽ hiện 

trạng số 74708/ĐĐBD-VP12 do Đoàn đo đạc bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường Thành phố Hồ Chí Minh lập ngày 11-8-2004. Riêng phần đất trống có 02 

ngôi mộ, giữ nguyên hiện trạng để gia tộc ông Trương Văn L có điều kiện chăm 

sóc chung. 

 - Giao UBND Quận A rà soát, có biện pháp xử lý theo pháp luật về hành vi 

xây cất trái phép đối với gia đình ông Lê Công Đ như đã nêu tại Công văn số 

2131/UBND-TNMT  ngày 01-11-2013 và Công văn đính chính số 2230/UBND-

TNMT ngày 13-11-2013 của UBND Quận 9. 
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 Ngày 02-6-2014, bà C có đơn khởi kiện đối với Quyết định số 6943/QĐ-UBND 

ngày 21-12-2013 của CT UBND Thành phố Hồ Chí Minh. 

 CT UBND Thành phố Hồ Chí Minh xác định việc ban hành Quyết định số 

6943/QĐ-UBND ngày 21-12-2013 điều chỉnh, sửa đổi Điều 1 Quyết định số 5472/QĐ-

UB ngày 04-11-2004 của CT UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết tranh 

chấp đất giữa ông Đ và ông L là có căn cứ, đúng pháp luật nên không đồng ý với yêu 

cầu khởi kiện của bà C. 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Lê Công Đ xác định ông L 

cho bà Nguyễn Thị T (là mẹ vợ của ông Đ) diện tích hơn 500 m2 đất có ranh giới 

rõ ràng. Gia đình ông Đ đã sử dụng ổn định từ năm 1984 đến nay, nên ông Đ 

không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của bà C và đề nghị công nhận hiện trạng sử 

dụng đất. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 809/2015/HC-ST ngày 17-8-2015, Tòa 

án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

Bác yêu cầu khởi kiện của bà Trương Hồng C về việc đòi hủy Quyết định 

số 6943/QĐ-UBND ngày 21-12-2013 của CT UBND Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo 

của các đương sự. 

Ngày 20-8-2015, bà C có đơn kháng cáo toàn bộ Bản án sơ thẩm. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 52/2016/HC-PT ngày 31-5-2016, Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

Chấp nhận kháng cáo của người khởi kiện bà Trương Hồng C. 

Sửa toàn bộ Bản án sơ thẩm số 809/2015/HC-ST ngày 17-8-2015 của Tòa 

án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trương Hồng C. 

Hủy Quyết định số 6943/QĐ-UBND ngày 21-12-2013 của CT UBND 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết khiếu nại về đất đai giữa chị Trương 

Hồng C với anh Lê Công Đ. 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

Ngày 11-10-2016, ông Lê Công Đ có Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục 

giám đốc thẩm đối với Bản án hành chính phúc thẩm số 52/2016/HC-PT ngày 31-

5-2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngày 12-01-2018, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có Quyết định số 

04/2018/KN-HC kháng nghị Bản án hành chính phúc thẩm số 52/2016/HC-PT 

ngày 31-5-2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng 

hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 52/2016/HC-PT ngày 31-5-2016 của Tòa án 
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nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp 

luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị 

Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1]. Tranh chấp đất đai giữa ông L và ông Đ xảy ra từ năm 1999. Ngày 04-

01-2000, bà C (là con của ông L) có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai với 

gia đình ông Đ và bà D. Ngày 27-3-2000, UBND Quận A ban hành Quyết định 

số 48/QĐ-UB-QLĐT giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu giữa ông L và ông Đ. 

Tại thời điểm đó Luật Đất đai năm 1993 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

Đất đai năm 1993 đang có hiệu lực pháp luật. Do đó, cần áp dụng Luật Đất đai 

năm 1993 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 1993 để giải quyết 

tranh chấp đất đai giữa gia đình bà C với ông Đ. Đất tranh chấp giữa gia đình bà 

C với ông Đ chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các bên không 

tranh chấp về tài sản trên đất, nên theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Đất đai 

năm 1993 và Thông tư liên tịch số 02/1997/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC 

ngày 28-7-1997 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 

Tổng cục địa chính hướng dẫn về thẩm quyền của Tòa án nhân dân trong việc giải 

quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật 

Đất đai năm 1993 thì việc UBND Quận A ban hành Quyết định số 48/QĐ-UB-

QLĐT ngày 27-3-2000 giải quyết tranh chấp là đúng thẩm quyền.  

  [2]. Theo quy định tại điểm c tiểu mục 5 phần III Thông tư liên tịch số 

01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC ngày 03-01-2002 của Tòa án nhân 

dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng cục địa chính hướng dẫn về 

thẩm quyền của Tòa án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan 

đến quyền sử dụng đất thì Đối với những tranh chấp quyền sử dụng đất trước 

ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban 

nhân dân, nay hướng dẫn tại Thông tư này thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa 

án nhân dân thì xử lý như sau: … Nếu Ủy ban nhân dân đã ra quyết định nhưng 

đương sự còn đang khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền cấp trên, thì cơ quan này 

tiếp tục giải quyết mà không chuyển hồ sơ cho Tòa án. Do đó, sau khi UBND 

Quận A giải quyết tranh chấp đất đai mà các đương sự còn khiếu nại thì việc CT 

UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giải quyết tranh chấp là đúng thẩm quyền. 

 [3]. Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng ông L đã được cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền cho phép đăng ký theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10-11-1980 của Thủ 

tướng Chính phủ; đây là một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1, 2 Điều 
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50 Luật Đất đai năm 2003; việc tranh chấp đất giữa gia đình bà C với bà D là 

tranh chấp hợp đồng tặng cho và trên phần đất tranh chấp có nhà của bà D đã xây 

dựng nên áp dụng khoản 3 Điều 38 Luật Đất đai năm 1993 và Thông tư liên tịch 

số 01/TTLT-TANDTC-VKSNDTV-TCĐC ngày 03-01-2002 của Tòa án nhân 

dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng cục Địa chính thì thẩm quyền 

giải quyết tranh chấp thuộc về Tòa án nhân dân là không đúng. Bởi lẽ, luật áp 

dụng giải quyết tranh chấp trong trường hợp này là Luật Đất đai năm 1993 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành (như phân tích trên) chứ không phải Luật Đất đai năm 

2003. 

 [4]. Ngoài ra, nếu xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp thuộc về Tòa 

án nhân dân, thì việc Tòa án cấp phúc thẩm sửa toàn bộ Bản án hành chính sơ 

thẩm, chỉ hủy Quyết định số 6943/QĐ-UBND ngày 21-12-2013 của CT UBND 

Thành phố Hồ Chí Minh nhưng lại không hủy các quyết định giải quyết tranh 

chấp số 5472/QĐ-UB ngày 04-11-2004 của CT UBND Thành phố Hồ Chí Minh, 

số 04/QĐ-UB-TTr ngày 16-01-2001 của UBND Quận A và Quyết định số 48/QĐ-

UB-QLĐT ngày 27-3-2000 của UBND Quận A là không đúng. 

 [5]. Mặt khác, Ông Trương Văn L (là bố của bà Trương Hồng C) được 

chính quyền xã T cho đăng ký sử dụng đối với diện tích 2.090 m2 đất, nhưng thực 

tế ông L chỉ sử dụng 1.060 m2 đất, còn 1.030 m2 đất do ông lấn chiếm, khai phá 

thêm. Trên 1.030 m2 đất này, năm 1978 ông L cho bà Nguyễn Thị T (là mẹ vợ 

của ông Lê Công Đ) một phần để canh tác trồng khoai lang, khoai mì nhưng bà T 

trồng được một vài vụ thì không canh tác nữa. Năm 1984, ông L cho ông Lê Công 

Đ cất nhà ở trên phần đất đã cho bà T sử dụng trước đây. Năm 1989, ông Đ sửa 

chữa căn nhà lá thành nhà bán kiên cố mang số B367 sử dụng cho đến nay. Ngoài 

ra, ông Đ có nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Minh H phần đất cạnh nhà có 

diện tích 119,7 m2 và xây dựng nhà xưởng để sản xuất. Quá trình ông Đ sử dụng 

đất và xây dựng nhà ở, ông L không có ý kiến phản đối. Như vậy, ông Đ đã có 

quá trình sử dụng đất liên tục, ổn định từ năm 1984 đến nay. Tại Kết luận số 

976/KL-TT ngày 28-4-2011, Thanh tra Chính phủ đã kết luận: Công nhận hiện trạng 

sử dụng đất đai cho ông Lê Công Đ và bà Trương Hữu D trên cơ sở Bản vẽ hiện 

trạng số 74708/ĐĐBĐ-VP12 của Đoàn đo đạc bản đồ (Sở Tài nguyên và Môi 

trường Thành phố Hồ Chí Minh). Riêng phần đất trống có 02 ngôi mộ đề nghị giữ 

nguyên hiện trạng để gia tộc ông Trương Văn L có điều kiện chăm sóc chung. Tại 

Công văn số 6996/VPCP-V.I ngày 21-8-2013 của Văn phòng Chính phủ về việc 

truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (nay là Thủ 

tướng) như sau: Đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 

976/KL-TTCP ngày 28-4-2011 và ý kiến của UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại 

Văn bản số 3405/UBND-PCNC ngày 05-7-2013 về việc giải quyết khiếu nại của 

ông Lê Công Đ và bà Trương Hữu D. UBND Thành phố Hồ Chí Minh quyết định 
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giải quyết cụ thể đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo 

của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Kết luận của Thanh tra Chính phủ, CT 

UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 6943/QĐ-UBND là 

đúng pháp luật và phù hợp với thực tế sử dụng đất của các bên đương sự. 

 [6] Bởi các lẽ trên, căn cứ điểm a khoản 2 Điều 266, khoản 3 Điều 272 và 

khoản 1 Điều 274 Luật tố tụng hành chính năm 2015; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Chấp nhận Kháng nghị số 04/2018/KN-HC ngày 12-01-2018 của Chánh 

án Tòa án nhân dân tối cao; 

 2. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 52/2016/HC-PT ngày 31-5-2016 

của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; giao hồ sơ vụ án cho 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm lại theo 

đúng quy định của pháp luật. 

 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- Viện trưởng VKSNDTC (để biết); 

- TAND cấp cao tại Tp Hồ Chí Minh 

(kèm hồ sơ vụ án); 

- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Tp 

Hồ Chí Minh; 

- TAND Thành phố Hồ Chí Minh (để biết); 

- Cục THADS Tp Hồ Chí Minh; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Vụ GĐKT III (2),  

VT (TANDTC), HS, Ths. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN 

TÒA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Ngọc Hòa 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 08/2019/HC-GĐT 

Ngày 10 tháng 7 năm 2019 

V/v Khiếu kiện quyết định giải 

quyết tranh chấp đất đai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Xuân Đào; 

Các Thẩm phán: - Ông Bùi Ngọc Hòa; 

- Ông Trần Văn Cò; 

- Ông Lê Văn Minh; 

- Bà Đào Thị Xuân Lan; 

Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Ngọc Vân - Thư ký Tòa án nhân dân tối cao. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông Phương 

Hữu Oanh, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 10-7-2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên tòa giám 

đốc thẩm xét xử vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định giải quyết tranh 

chấp đất đai”, giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Bà Trương Hồng C, sinh năm 1968;

Cư trú tại 15D1, đường 12, KP4, phường T , Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Người bị kiện: CT UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ trụ sở: Số 86 Lê Thánh Tôn, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; 

Người đại diện theo ủy quyền của Người bị kiện (Văn bản ủy quyền số 

3613/UBND-PCNC ngày 28-7-2014 của CT UBND Thành phố Hồ Chí Minh): 

2.1. Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Phó trưởng phòng Phòng Thanh tra giải 

quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh; 

2.2. Bà Nguyễn Xuân Lam – Thanh tra viên Phòng Thanh tra giải quyết khiếu 

nại, tố cáo Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh. 
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3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1. Bà Trương Hữu D, sinh năm 1966; 

3.2. Ông Trương Hữu T sinh năm 1970; 

Cùng cư trú tại B367 KP3, phường T, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Dung, ông Thuần: Ông Lê Công Đ, 

sinh năm 1951 (Văn bản ủy quyền số 7771/GUQ và số 7772/GUQ cùng ngày 

26-9-2014 của bà D và ông T). 

Địa chỉ: Số nhà 32/3 Lã Xuân Oai, phường T, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 3.3. Bà Trần Thị H, sinh năm 1951; 

 Cư trú tại 267/25A Lê Văn Việt, phường H, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 3.4. Ông Trương Văn P, sinh năm 1944; 

 3.5. Bà Trương Ngọc L, sinh năm 1957; 

 3.6. Bà Trương Ngọc M, sinh năm 1960; 

 3.7. Ông Trương Đức T, sinh năm 1962; 

 Cùng cư trú tại 17 đường 1 KP4, phường T, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 3.8. Ông Trương Văn L, sinh năm 1956; 

 Cư trú tại 32/8 Lã Xuân Oai, phường T, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông P, bà H, bà L, bà M, ông T: Bà Trương 

Hồng C, sinh năm 1968 (Văn bản ủy quyền ngày 31-7-2014). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Căn cứ Đơn khởi kiện đề ngày 02-6-2014, lời trình bày của bà Trương Hồng 

C trong quá trình giải quyết vụ án và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, 

thấy: 

 Năm 1958, ông Trương Văn L (là bố của bà C) được cụ Trương Văn K (là bố của 

ông L) cho sử dụng 1.060 m2 đất thuộc thửa số 25, Tờ bản đồ số 3 xã T, huyện T (nay 

là phường T, Quận A), Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Sau năm 1975, ông L canh tác và khai phá thêm phần đất xung quanh để trồng hoa 

màu. Năm 1984, ông L đăng ký theo Chỉ thị số 299/TTg ngày 10-11-1980 của Thủ 

tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký ruộng đất trong cả nước 

diện tích   2.090 m2 thuộc một phần Thửa 992, Tờ bản đồ số 4 xã T, huyện T (nay là 

phường T, Quận A) Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng năm, ông L có đóng thuế theo quy 

định của Nhà nước. 
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 Năm 1986, ông L cho cháu ruột là bà Trương Hữu D (là con của ông Trương 

Văn C) 82 m2 đất để bà D cất tạm nhà để ở. Năm 1988, bà D xây dựng nhà bán 

kiên cố. Đến năm 1999, bà D xây dựng thêm 1 căn nhà khác bên cạnh căn nhà 

đang ở thì xảy ra tranh chấp với ông L. Ông L đã có đơn khiếu nại đòi lại đất; 

UBND phường T đã lập biên bản đình chỉ việc xây dựng và mời các bên đến hòa 

giải nhưng không thành. Phòng quản lý đô thị đã mời ông L, bà D đến làm việc, 

tại buổi làm việc bà D không đồng ý trả lại đất cho ông L vì cho rằng ngày 04-4-

1986, ông L đã làm đơn xin giao lại đất cho UBND xã Tăng Nhơn Phú. Sau đó, 

ông Nguyễn Hồng T (là chồng của bà D) đã làm đơn xin sử dụng phần đất 270 m2 

này. Ông L và bà C không thừa nhận chữ ký của ông L trong đơn xin giao đất. 

 Tại Thông báo số 57/TB-CAQ9 (CSĐT) ngày 18-5-2000 của Công an Quận A, 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết đơn của bà Trương Hồng C có nội dung: 

“Ngày 06/4/2000, Công an Quận A đã ra quyết định trưng cầu giám định chữ ký của 

ông L trên 02 Đơn xin giao đất mà cơ quan điều tra đã thu giữ của ông T. Ngày 

14/4/2000, Tổ chức giám định kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh trả 

lời theo Thông báo số 67 với kết quả: 02 chữ ký trên hai tờ Đơn xin giao đất đề ngày 

04/4/1986 không phải do ông Trương Văn L ký ra”. 

 Ngày 15-9-2000, UBND Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 

số 159/QĐ-UB-QLĐT giải quyết đơn tranh chấp đất của ông Trương Văn L (khiếu nại 

bà Trương Hữu D xây nhà lấn chiếm đất của gia đình ông L) với nội dung:  

 Bà Trương Hữu D được sử dụng phần đất có diện tích 108 m2 (ngang  6 m, 

dài 18 m) thuộc một phần lô 992, Tờ bản đồ số 4 (TL 299/TTg) trên đó có căn nhà 

số B366-KP3 phường T do bà D xây dựng vào năm 1988. Bà D phải lập thủ tục 

xin sử dụng nhà, đất theo quy định. 

 Phần diện tích còn lại 162 m2
 
 (ngang 9 m, dài 18 m) thuộc một phần lô 992, 

Tờ bản đồ số 4 (TL 299/TTg) phường T ông Trương Văn L tiếp tục sử dụng… 

 Không đồng ý với Quyết định nêu trên, bà C (đại diện của ông Trương Văn 

L) có đơn khiếu nại. 

 Ngày 16-01-2001, UBND Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết 

định số 03/QĐ-UB-TTr giải quyết khiếu nại của ông Trương Văn L (do bà Trương 

Hồng C đại diện) đối với Quyết định số 159/QĐ-UBND-QLĐT ngày 15-9-2000 của 

UBND Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh như sau:  

 Sửa lại Điều 1 Quyết định số 159/QĐ-UB-QLĐT ngày 15-9-2000 của UBND 

Quận A như sau: 

 Bà Trương Hữu D được sử dụng phần diện tích khoảng 82 m2 thuộc một 

phần lô 992, Tờ bản đồ số 4 tọa lạc tại phường T, Quận A với chiều dài 13,45 m, 

chiều rộng 6 m, trên đó có căn nhà mang số B366 và khu công trình phụ nằm nối 
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liền với căn nhà B366 mà ông Trương Văn L đã cho bà Trương Hữu D sử dụng từ 

năm 1986 đến nay. Bà Trương Hữu D phải tháo dỡ phần xây dựng lấn chiếm trái phép 

để giao trả đất lại cho ông Trương Văn L. 

 Toàn bộ diện tích đất còn lại thuộc một phần lô 992, Tờ bản đồ số 4 tọa lạc 

tại phường T, ông Trương Văn L được tiếp tục sử dụng… 

 Bà Trương Hữu D khiếu nại Quyết định số 03/QĐ-UB-TTr ngày 16-01-2001 

của UBND Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Ngày 04-11-2004, CT UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 

số 5483/QĐ-UB giải quyết tranh chấp giữa bà Trương Hữu D với ông Trương 

Văn L với nội dung: 

 Công nhận một phần nội dung Quyết định số 03/QĐ-UB-TTr ngày 16-01-2001 

của UBND Quận A, công nhận bà Trương Hữu D được tiếp tục sử dụng phần diện tích 

khoảng 82 m2 thuộc một phần lô 992, Tờ bản đồ số 4, tọa lạc tại phường T, Quận A với 

chiều dài 13,45 m, chiều rộng 6 m, trên đó có căn nhà B366 và khu công trình phụ nằm 

nối liền với căn nhà B366 mà ông Trương Văn L đã cho bà Trương Hữu D sử dụng từ 

năm 1986 đến nay; toàn bộ diện tích đất còn lại thuộc một phần lô 992, Tờ bản đồ số 4 

tọa lạc tại phường T,, ông Trương Văn L được tiếp tục sử dụng… 

 Bà D tiếp tục khiếu nại Quyết định số 5483/QĐ-UB nêu trên. 

 Tại Báo cáo kết luận số 976/KL-TTCP ngày 28-4-2011, Thanh tra Chính phủ 

kết luận về việc khiếu nại của ông Lê Công Đ và bà Trương Hữu D đối với các 

Quyết định giải quyết khiếu nại số 5472/QĐ-UB và số 5483/QĐ-UB cùng ngày 

04-11-2004 của CT UBND Thành phố Hồ Chí Minh như sau:   

 - Ông L là người được chính quyền xã T cho đăng ký sử dụng đất với diện 

tích 2.090 m2. Tuy nhiên, chỉ có 1.060 m2
  đất là thuộc quyền sử dụng của ông, 

còn lại 1.030 m2 đất do ông lấn chiếm và khai phá thêm. Từ năm 1978 đến năm 

1986, ông L đã cho bà T, ông Đ và bà D sử dụng một phần đất nằm trong diện 

tích ông khai phá. Khi ông Đ, bà D sử dụng đất và cơi nới xây dựng, ông L và 

chính quyền địa phương không có ý kiến gì. Đến năm 1992, ông L mới phát sinh 

khiếu kiện đòi lại đất. Như vậy, mặc dù có đăng ký nhưng thực tế ông L chỉ sử 

dụng diện tích 1.518 m2, phần diện tích còn lại ông Đ, bà D sử dụng từ năm 1984 

đến nay, có đóng thuế… việc chính quyền địa phương buộc ông Đ, bà D  phải 

tháo dỡ các kiến trúc để trả lại đất cho ông L là chưa phù hợp vì mặc dù ông L 

đăng ký nhưng không có quá trình sử dụng. 

 - Thực tế, ông L sử dụng diện tích 1518,7 m2 (nhiều hơn diện tích do ông 

đứng bộ là 488,7 m2). Trên phần đất này, trong quá trình sử dụng ông đã tự 

chuyển mục đích sử dụng đất để ở, xây nhà cho thuê, phân chia cho các con… Do 

vậy, ông L không thiếu đất ở. 

266



5 

 

 - Được sự đồng ý của ông L, ông Đ và bà D đã đến ở phần đất trên. Trong quá 

trình sử dụng đất có xây dựng không phép và cơi nới diện tích (như bản vẽ hiện trạng 

số 74708/ĐĐBĐ-VP12 của Đoàn đo đạc bản đồ) nhưng ông L và chính quyền địa 

phương không có ý kiến. Hơn nữa, ông Đ và bà D chỉ có ý chí sử dụng phần đất nêu 

trên để làm nhà ở và hiện nay ngoài phần đất này, không còn chỗ ở nào khác. Theo quy 

định của pháp luật về đất đai, việc công nhận hiện trạng sử dụng đất cho ông Đ, bà D…  

là phù hợp. 

 - Riêng phần đất trống có diện tích 161 m2 trên đó có 02 ngôi mộ của gia tộc 

ông L và một số cây ăn trái, theo đạo lý, cần giữ nguyên hiện trạng để gia tộc ông 

L sử dụng chung. 

 - Các Quyết định giải quyết khiếu nại số 5472/QĐ-UB ngày 04-11-2004 và 

5483/QĐ-UB ngày 04-11-2004 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết 

khiếu nại của ông Lê Công Đ và bà Trương Hữu D là chưa phù hợp với pháp luật 

và thực tế sử dụng đất của ông Đ, bà D. 

 Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND phố Hồ 

Chí Minh giải quyết lại vụ việc khiếu nại trên theo Kết luận số 486/KL-TTCP ngày 

07-3-2006 của Thanh tra Chính phủ, cụ thể:  

 - Công nhận hiện trạng sử dụng đất cho ông Lê Công Đ và bà Trương Hữu 

D trên cơ sở Bản vẽ hiện trạng số 74708/ĐĐBĐ-VP12 của Đoàn đo đạc bản đồ 

(Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh). Riêng phần đất trống có 

2 ngôi mộ đề nghị giữ nguyên hiện trạng để gia tộc ông Trương Văn L có điều 

kiện chăm sóc chung; 

 - Chỉ đạo UBND Quận A kiểm tra, rà soát và có biện pháp xử lý đúng pháp 

luật về hành vi mua bán, xây cất trái phép đối với gia đình ông Trương Văn L, 

ông Lê Công Đ và bà Trương Hữu D. 

 - Công nhận hiện trạng sử dụng đất cho ông Lê Công Đ và bà Trương Hữu 

D trên cơ sở Bản vẽ hiện trạng số 74708/ĐĐBĐ-VP12 của Đoàn đo đạc bản đồ 

(Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh). Riêng phần đất trống có 

2 ngôi mộ đề nghị giữ nguyên hiện trạng để gia tộc ông Trương Văn L có điều 

kiện chăm sóc chung; 

 - Chỉ đạo UBND Quận A kiểm tra,  rà soát và có biện pháp xử lý đúng pháp 

luật về hành vi mua bán, xây cất trái phép đối với gia đình ông Trương Văn L, 

ông Lê Công Đ và bà Trương Hữu D. 

 Tại Công văn số 6996/VPCP-V.I ngày 21-8-2013, Văn phòng Chính phủ 

thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc như sau: Đồng 

ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 976/KL-TTCP ngày 28-

4-2011 và ý kiến của UBNDThành phố Hồ Chí Minh tại Văn bản số 3405/UBND-
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PCNC ngày 5-7-2013 về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Công Đ và bà 

Trương Hữu D. UBND Thành phố Hồ Chí Minh quyết định giải quyết cụ thể đảm 

bảo đúng quy định của pháp luật. 

 Ngày 26-11-2013, CT UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 

số 6236/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, sửa đổi Điều 1 Quyết định số 5483/QĐ-

UB ngày 04-11-2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về 

việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Trương Hữu D và ông Trương Văn L 

như sau: 

 Điều chỉnh, sửa đổi Điều 1 Quyết định số 5483/QĐ-UB ngày 04-11-2004 

của CT UBND thành phố về giải quyết tranh chấp đất giữa bà Trương Hữu D và 

ông Trương Văn L như sau: 

 Không công nhận nội dung Quyết định số 03/QĐ-UB-TTR ngày 16-01-2001 của 

Ủy ban nhân dân Quận A về việc giải quyết khiếu nại của ông Trương Văn L và 

bà Trương Hữu D. 

 Công nhận hiện trạng sử dụng đất cho bà Trương Hữu D theo Bản vẽ hiện 

trạng số 74708/ĐĐBĐ-VP2 do Đoàn đo đạc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành 

phố Hồ Chí Minh lập ngày 11-8-2004. Riêng phần đất trống có 02 ngôi mộ, giữ 

nguyên hiện trạng để gia tộc ông Trương Văn L có điều kiện vào chăm sóc 

chung… 

 Ngày 21-12-2013, CT UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 

số 6944/QĐ-UB điều chỉnh, sửa đổi Điều 1 Quyết định số 5483/QĐ-UB ngày 04-

11-2004 của CT UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết tranh chấp 

đất đai giữa bà Trương Hữu D và ông Trương Văn L như sau: 

 “Điều chỉnh, sửa đổi Điều 1 Quyết định số 5483/QĐ-UB ngày 04-11-2004 của 

CT UBND thành phố về giải quyết tranh chấp đất giữa bà Trương Hữu D và ông 

Trương Văn L như sau: 

 Không công nhận nội dung Quyết định số 03/QĐ-UB-TTR ngày 16-01-2001 của 

UBND Quận A về việc giải quyết khiếu nại của ông Trương Văn L và bà Trương Hữu 

D. 

 Công nhận hiện trạng sử dụng đất cho bà Trương Hữu D theo Bản vẽ hiện 

trạng số 74708/ĐĐBĐ-VP2 do Đoàn đo đạc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành 

phố Hồ Chí Minh lập ngày 11-8-2004. Riêng phần đất trống có 02 ngôi mộ, giữ 

nguyên hiện trạng để gia tộc ông Trương Văn L có điều kiện vào chăm sóc chung. 

 Giao UBND Quận A kiểm tra, rà soát, có biện pháp xử lý theo pháp luật về 

hành vi mua bán, xây cất trái phép đối với gia đình bà Trương Hữu D như đã nêu 

tại Công văn số 2131/UBND-TNMT ngày 01-11-2013 và Công văn đính chính số 

2230/UBND-TNMT ngày 13-11-2013 của UBND Quận A… 
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 Quyết định này thay thế Quyết định số 6236/QĐ-UBND ngày 26-11-2013 

của CT UBND Thành phố”. 

 Ngày 02-6-2014, bà Trương Hồng C có đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy 

Quyết định số 6944/QĐ-UBND ngày 21-12-2013 của CT UBND Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

 Người đại diện theo ủy quyền của CT UBND Thành phố Hồ Chí Minh 

trình bày:  

 Năm 1958, ông L được các đồng thừa kế chuyển nhượng quyền sử dụng 

1.060 m2 đất thuộc số bản đồ 25, tờ 3 xã T, huyện T và liên tục canh tác đến sau 

năm 1975. Quá trình sử dụng, ông L có khai phá thêm phần đất xung quanh để 

trồng hoa màu. 

 Năm 1984, ông L đăng ký sử dụng 2.090 m2 đất theo Chỉ thị 299/Ttg ngày 

10-11-1980 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 1986, bà D không có nhà ở nên được 

ông L cho một phần đất để cất nhà. Năm 1988, bà D xây dựng lại căn nhà bán 

kiên cố. Năm 1999, bà D xây dựng thêm một căn nhà bên cạnh căn nhà đang ở 

nên xảy ra tranh chấp với ông L.  

 Ngày 25-4-2014, Chánh Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì buổi đối 

thoại giữa bà C với bà D. Tại buổi đối thoại, bà D đồng ý với Quyết định số 6944/QĐ-

UBND ngày 21-12-2013 của CT UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện Cục III 

Thanh tra Chính phủ cũng thống nhất theo hiện trạng thực tế. Tuy  nhiên, bà C cho 

rằng Quyết định 6944/QĐ-UBND là không phù hợp vì bản vẽ hiện trạng là bản vẽ 

hiện trạng lấn chiếm. Kết quả cho thấy các ý kiến và hồ sơ liên quan đến quá trình sử 

dụng đất liên tục của ông L, việc giả mạo giấy tờ đã được nêu rõ trong Quyết định số 

5483/QĐ-UB. Đồng thời không có chứng cứ, tài liệu chứng minh liên quan đến việc 

ông L cho bà D diện tích đất cụ thể là 60 m2. 

 Ngày 02-6-2014, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xác minh hiện 

trạng sử dụng đất của các bên. Kết quả: hiện trạng thực tế tại khu đất tranh chấp 

là phù hợp với Bản vẽ hiện trạng số 74708/ĐĐBĐ-VP12 ngày 11-8-2004 của 

Đoàn đo đạc bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Do 

đó, việc CT UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 6944/QĐ-

UBND ngày 21-12-2013 là phù hợp. 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Trương Hữu D và ông 

Nguyễn Hồng T (là chồng của bà D) trình bày:  

 Năm 1986, ông L đã cho vợ chồng bà D 270 m2 để xây dựng nhà ở, việc cho 

không lập giấy tờ. Bà D xuất trình Đơn xin xây dựng nhà trên diện tích 270 m2 

của ông T đề ngày 20-4-1986 để chứng minh. Quá trình sử dụng đất, vợ chồng 

ông bà đã xây dựng nhà; khi xây dựng, ông L và chính quyền địa phương không 
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có ý kiến phản đối nên bà D không đồng ý trả lại đất theo yêu cầu của bà C. Việc 

CT UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 6944/QĐ-UBND 

công nhận theo hiện trạng sử dụng đất cho gia đình ông bà là hợp tình, hợp lý. 

 Các ông, bà Trương Văn P, Trương Ngọc L, Trương Ngọc M, Trương Đức 

T (là các con của ông Trương Văn L) và bà Trần Thị H có lời khai đồng ý với yêu 

cầu khởi kiện của bà C. Riêng ông Trương Văn L không có lời khai trong hồ sơ 

vụ án. 

 Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 761/2015/HC-ST ngày 30/7/2015, Tòa án 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

Bác yêu cầu khởi kiện của bà Trương Hồng C về việc hủy Quyết định số 

6944/QĐ-UBND ngày 21-12-2013 của CT UBND Thành phố Hồ Chí Minh về 

việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Trương Hữu L và chị Trương Hữu D. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo 

của các đương sự. 

Ngày 05-8-2015, bà C có đơn kháng cáo toàn bộ Bản án sơ thẩm. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 29/2016/HC-PT ngày 11-4-2016, Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

Chấp nhận kháng cáo của người khởi kiện bà Trương Hồng C. Sửa Bản án 

sơ thẩm. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trương Hồng C. 

Hủy Quyết định số 6944/QĐ-UBND ngày 21/12/2013 của CT UBND phố 

Hồ Chí Minh về việc giải quyết khiếu nại về đất đai giữa chị Trương Hồng C với 

chị Trương Hữu D. 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

Ngày 14-11-2016, bà Trương Hữu D có Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục 

giám đốc thẩm đối với Bản án hành chính phúc thẩm số 29/2016/HC-PT ngày 11-

4-2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Tại Quyết định số 12/2017/KN-HC ngày 21-11-2018, Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao kháng nghị Bản án hành chính phúc thẩm số 29/2016/HC-PT ngày 11-

4-2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị Hội 

đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy 

Bản án hành chính phúc thẩm số 29/2016/HC-PT ngày 11-4-2016 của Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định 

của pháp luật. 
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Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị 

Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1]. Về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai:  

 Tranh chấp đất đai giữa ông L và bà D xảy ra từ năm 1999. Ngày   04-01-

2000, bà C (là con của ông L) có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai với gia 

đình ông Đ và bà D. Ngày 15-9-2000, UBND Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh 

ban hành Quyết định số 159/QĐ-UB-QLĐT giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu 

giữa ông L và bà D. Tại thời điểm đó, Luật Đất đai năm 1993 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 1998) và Thông tư liên tịch số 02/1997/TTLT-TANDTC-

VKSNDTC-TCĐC ngày 28-7-1997 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao, Tổng Cục địa chính hướng dẫn về thẩm quyền của Tòa án nhân 

dân trong việc giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 

3 Điều 38 Luật Đất đai năm 1993 đang có hiệu lực pháp luật. Do đó, cần áp dụng 

Luật Đất đai năm 1993 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 1998) và Thông tư liên 

tịch số 02/1997/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC nêu trên để giải quyết tranh 

chấp.  

  Đất tranh chấp giữa ông L (do bà C đại diện) với bà D chưa được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, các bên không tranh chấp về tài sản trên đất, nên 

theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Đất đai năm 1993 (đã được sửa đổi, bổ 

sung năm 1998) và Thông tư liên tịch số 02/1997/TTLT-TANDTC-

VKSNDTC-TCĐC ngày 28-7-1997 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao, Tổng cục địa chính hướng dẫn về thẩm quyền của Tòa án 

nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định 

tại khoản 3 Điều 38 Luật Đất đai năm 1993 thì việc UBND Quận A ban hành 

Quyết định số 159/QĐ-UB-QLĐT giải quyết tranh chấp là đúng thẩm quyền.  

  [1.2]. Theo quy định tại điểm c tiểu mục 5 phần III Thông tư liên tịch số 

01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC ngày 03-01-2002 của Tòa án nhân 

dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng cục địa chính hướng dẫn về 

thẩm quyền của Tòa án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan 

đến quyền sử dụng đất thì “Đối với các tranh chấp quyền sử dụng đất trước ngày 

Thông tư này có hiệu lực thi hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân 

dân, nay hướng dẫn tại Thông tư này thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nhân dân thì xử lý như sau: C. Nếu Ủy ban nhân dân đã ra quyết định nhưng 

đương sự còn đang khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền cấp trên, thì cơ quan này 

tiếp tục giải quyết mà không chuyển hồ sơ cho Tòa án”. Do đó, sau khi UBND 

Quận A ban hành Quyết định số 159/QĐ-UB-QLĐT giải quyết tranh chấp đất 
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đai, do các đương sự tiếp tục khiếu nại nên việc CT UBND Thành phố Hồ Chí 

Minh tiếp tục giải quyết tranh chấp là đúng thẩm quyền. 

  [1.3] Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng “Việc tranh chấp đất giữa gia đình bà 

C với bà D là tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất… và diện tích đất 

mà bà Trương Hồng C tranh chấp với bà Trương Hữu D nằm trong tổng diện tích 

2.090 m2, có nguồn gốc là của cha bà D, ông Trương Văn L được hưởng thừa kế 

và khai hoang và đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép đăng ký 

theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10-11-1980 của Thủ tướng Chính phủ, thuộc một phần 

thửa 992, Tờ 4, xã Tăng Nhơn Phú, huyện Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh... 

Như vậy, có cơ sở khẳng định diện tích đất mà các bên tranh chấp có một trong 

các loại giấy tờ quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003. Mặt 

khác, trên đất tranh chấp có nhà bà D đã xây dựng. Do đó, theo quy định tại khoản 

3 Điều 38 Luật Đất đai năm 1993 và Thông tư liên tịch số 01/2002/TTLT-

TANDTC-VKSNDTV-TCĐC ngày 03-01-2002 của Tòa án nhân dân tối cao, 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng cục Địa chính thì thẩm quyền giải quyết 

tranh chấp thuộc Tòa án nhân dân, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban 

nhân dân” . Tòa án cấp phúc thẩm còn cho rằng lẽ ra khi giải quyết tranh chấp 

UBND Thành phố Hồ Chí Minh phải “Căn cứ quy định của Luật Đất đai năm 

2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành để xác định tranh chấp này thuộc thẩm 

quyền của Tòa án và hướng dẫn đương sự khởi kiện ra Tòa… mới đúng”. Nhận 

định nêu trên của Tòa án cấp phúc thẩm là không đúng. Bởi lẽ, tại thời điểm 

Ủy ban nhân dân Quận A ban hành Quyết định số 159/QĐ-UB-QLĐT ngày 15-

9-2000 thì Thông tư số 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC và Luật 

Đất đai năm 2003 chưa được ban hành. Việc UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp 

tục giải quyết khiếu nại là đúng theo hướng dẫn tại điểm c tiểu mục 5 phần II Thông 

tư liên tịch số 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 03-01-2002 nêu trên. 

 [1.4]. Mặt khác, nếu thẩm quyền giải quyết tranh chấp thuộc về Tòa án nhân 

dân như Tòa án cấp phúc thẩm xác định thì việc Tòa án cấp phúc thẩm chỉ tuyên 

hủy Quyết định số 6944/QĐ-UBND ngày 21-12-2013 của CT UBND Thành phố 

Hồ Chí Minh mà không tuyên hủy các Quyết định số 6236/QĐ-UBND ngày 26-

11-2013 và số 5483/QĐ-UB ngày 04-11-2004 của CT UBND Thành phố Hồ Chí 

Minh; các Quyết định số 03/QĐ-UB-TTr ngày 16-01-2001 và số 159/QĐ-UB-

QLĐT ngày 15-9-2000 của UBND Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh là không 

đúng. Bởi vì, nếu chỉ tuyên hủy Quyết định số 6944/QĐ-UBND ngày 21-12-

2013 thì Quyết định số 6236/QĐ-UBND ngày 26-11-2013 của CT UBND Thành 

phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành. 

[2]. Về nội dung: Ông Trương Văn L (là bố của bà Trương Hồng C) được 

chính quyền xã T cho đăng ký sử dụng đối với diện tích 2.090 m2 đất, nhưng 

thực tế ông L chỉ sử dụng 1.060 m2 đất, còn 1.030 m2 đất do ông lấn chiếm, khai 
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phá thêm. Trên 1.030 m2 đất này, năm 1978 ông L cho bà Nguyễn Thị T (là mẹ 

vợ của anh Lê Công Đ) một phần để canh tác trồng khoai lang, khoai mì nhưng 

bà T trồng được một vài vụ thì không canh tác nữa. Năm 1986, ông L cho bà 

Trương Hữu D cất nhà ở trên phần đất đã cho bà T sử dụng trước đây. Quá trình 

bà D sử dụng đất và xây dựng nhà ở, ông L không có ý kiến phản đối và chính 

quyền địa phương không có ý kiến gì. Như vậy, bà D đã có quá trình sử dụng 

đất liên tục, ổn định từ năm 1986 đến nay. T ếnBáo cáo Koến nayđất liên tục,CP 

ngày 28-4-2011 việc khiếu nại của ông Lê Công Đ, bà Trương Hữu D, Thanh 

tra Chính ph, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND Thành phố Hồ Chí 

Minh giải quyết lại vụ việc khiếu nại theo hướng: “Công nhận hiện trạng sử dụng 

đất đai cho ông Lê Công Đ và bàTrương Hữu D trên cơ sở Bản vẽ hiện trạng số 

74708/ĐĐBĐ-VP12 của Đoàn đo đạc bản đồ (Sở Tài nguyên và Môi trường 

Thành phố Hồ Chí Minh). Riêng phần đất trống có 02 ngôi mộ đề nghị giữ 

nguyên hiện trạng để gia tộc ông Trương Văn L có điều kiện chăm sóc chung”.  

Tại Công văn số 6996/VPCP-V.I ngày 21-8-2013, Văn phòng Chính phủ 

thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc như sau: “Đồng ý 

với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 976/KL-TTCP ngày 28-4-

2011 và ý kiến của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Văn bản số 

3405/UBND-PCNC ngày 05-7-2013 về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Công 

Đ và bà Trương Hữu D. UBND Thành phố Hồ Chí Minh quyết định giải quyết cụ 

thể đảm bảo đúng quy định của pháp luật”.  

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Kết 

luận của Thanh tra Chính phủ, CT UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành 

Quyết định số 6944/QĐ-UBND ngày 26-11-2013 là đúng pháp luật và phù hợp 

với thực tế sử dụng đất của các bên đương sự. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

   Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 266, khoản 3 Điều 272 và khoản 1 Điều 274 

Luật Tố tụng hành chính năm 2015; 

1. Chấp nhận Kháng nghị số 12/2017/KN-HC ngày 21-11-2017 của Chánh 

án Tòa án nhân dân tối cao; 

2. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 29/2016/HC-PT ngày 11-4-2016 

của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

3.  Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 
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- PCA TANDTC Nguyễn Văn Du  

(để báo cáo); 

- Viện trưởngVKSNDTC (để biết); 

- TAND cấp cao tại Tp Hồ Chí Minh 

(kèm hồ sơ vụ án); 

- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Tp 

Hồ Chí Minh (để biết); 

- TAND Thành phố Hồ Chí Minh (để biết); 

- Cục THADS Tp Hồ Chí Minh; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Vụ GĐKT III (3b),  

VP (TANDTC), Hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN 

TÒA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Xuân Đào 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 06/2019/HC-GĐT 

Ngày 02/4/2019 

V/v khiếu kiện quyết định hành 

chính trong lĩnh vực quản lý đất đai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Phó Chánh án- Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Du; 

Các Thẩm phán: - Ông Nguyễn Văn Thuân; 

 - Ông Tống Anh Hào; 

 - Ông Đặng Xuân Đào; 

 - Bà Đào Thị Xuân Lan. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Ngọc Vân, Thư ký Tòa án nhân dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Ông Phương Hữu Oanh, 

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa. 

Ngày 02/4/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa giám 

đốc thẩm xét xử vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định hành chính trong 

lĩnh vực quản lý đất đai” giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Ông Thái Văn Ng, sinh năm 1953;

Người đại diện theo ủy quyền của ông Ng: Anh Thái B, sinh năm 1979 

(theo Văn bản ủy quyền ngày 30/8/2013 của ông Thái Văn Ng) 

Ông Ng, Anh B cùng cư trú tại: Số 718, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩ, huyện V, 

tỉnh Đồng Tháp. 

2. Người bị kiện: Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp;

Người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện: Ông Nguyễn Thanh T, 

Thanh tra viên, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp (theo 

Văn bản ủy quyền ngày 25/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp); 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Nhà thờ VT, đại diện theo

pháp luật là ông Nguyễn Văn D, sinh năm 1969; 

Người đại diện theo ủy quyền của ông D: Ông Trần Văn Kh, cư trú tại: 

Số 111, ấp Nhơn Quới, xã T, huyện V, tỉnh Đồng Tháp (theo Văn bản ủy 

quyền ngày 17/10/2013 của ông Nguyễn Văn D). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại Đơn khởi kiện đề ngày 24/9/2012 và trong quá trình giải quyết, ông 

Thái Văn Ng trình bày: Nguồn gốc phần đất tranh chấp giữa Nhà thờ VT (gọi 

tắt là Nhà thờ) với hộ gia đình ông Thái Văn Ng là của Nhà thờ, do cụ Nguyễn 

Văn Q và cụ Nguyễn Thị S là cha, mẹ của ông Nguyễn Phước Th và một phần 

do ông Nguyễn Văn S hiến cho Nhà thờ năm 1960. Năm 1961, Nhà thờ được 

xây dựng với chiều ngang 11m. Năm 1976, Nhà thờ cho Thái Văn Ng cất nhà ở 

trên đất Nhà thờ và trông coi Nhà thờ (do ông Ng là giáo dân họ đạo), với diện 

tích chiều ngang 16m, dài từ Quốc lộ 80 đến sông Lấp Vò (khoảng 30m).  Ông 

Ng cất nhà ở trên phần đất ngang 5m, phần đất chiều ngang còn lại, ông Ng 

trồng chuối và xoài. Trong quá trình sử dụng đất, năm 1986 gia đình ông Ng có 

xây thêm 02 phòng ở và 01 nhà bếp giáp với nhà chính. Năm 1999, đất Nhà thờ 

bị sạt lở nên Nhà thờ đã di dời sang phần đất đối diện (bên kia Quốc lộ 80). 

Phần đất cũ của Nhà thờ được giao một phần cho ông Nguyễn Phước Th là con 

của cụ Q (chủ đất cũ) và giao một phần cho vợ chồng bà M, ông Kh để đổi lấy 

vật tư xây dựng Nhà thờ. Riêng diện tích đất của gia đình ông Ng sử dụng làm 

nhà ở (gồm nhà xây dựng năm 1976 và 02 phòng ngủ, 01 phòng bếp xây dựng 

năm 1986) gia đình ông Ng vẫn tiếp tục sử dụng. 

Ngày 18/01/2003, Linh mục quản nhiệm Nguyễn Quang D cùng đại 

diện Ban Quới chức Họ đạo Nhà thờ VT lập “Tờ giao đất” giao cho ông Ng 

sử dụng phần đất chiều ngang 10m, chiều dài từ Quốc lộ 80 đến sông Lấp Vò 

30m, tổng diện tích là 300m2.  

Năm 2009, ông Ng sửa chữa nhà chính kiên cố và cất thêm cửa hàng 

mua bán điện thoại di động, Nhà thờ không đồng ý nên xảy ra tranh chấp, ông 

Ng cho rằng ông đã được Linh mục quản nhiệm Nguyễn Quang D cùng đại 

diện Ban Quới chức Họ đạo Nhà thờ Vĩnh Thạnh cho đất theo “Tờ giao đất” 

ngày 18/01/2003. Theo Trích đo bản đồ địa chính do Văn phòng Đăng ký 

quyền sử dụng đất huyện V ngày 01/9/2011, thì nhà chính của ông Ng có diện 

tích 134,7m2 (ngang 5,8m), cửa hàng điện thoại di động 102,2m2 (ngang 4,4m).  

Nhà thờ đã có đơn đến UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị giải quyết. 

Ngày 14/5/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 

số 197/QĐ-UBND-NĐ giải quyết tranh chấp đất đai, có nội dung: 

“Điều 1: Công nhận quyền sử dụng đất cho ông Thái Văn Ng phần diện 

tích có vị trí khu vực như sau: 

+ Phía Đông giáp ông Nguyễn Phước Th, cạnh 23,8m. 

+ Phía Tây giáp đất Nhà thờ, cạnh 24,3m. 

+ Phía Nam giáp QL 80, cạnh 5,8m. 

+ Phía Bắc giáp sông Lấp Vò, cạnh 5,4m. 

- Công nhận quyền sử dụng đất cho Nhà thờ VT diện tích có vị trí khu 

vực như sau: 

+ Phía Đông giáp ông Thái Văn Ng, cạnh 24,3m. 

+ Phía Tây giáp bà Huỳnh Thị M, cạnh 23,7m. 
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+ Phía Nam giáp QL 80, cạnh 4,4m. 

+ Phía Bắc giáp sông Lấp Vò, cạnh 4,2m. 

(Kèm theo bản đồ trích đo của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 

huyện Lấp Vò xác lập ngày 01/9/2011). 

Buộc ông Ng di dời vật kiến trúc, cây trồng (nếu có) để giao trả lại 

phần đất trên cho nhà thờ sử dụng”.  

Ngày 24/9/2012, ông Ng có đơn khởi kiện đề nghị Tòa án hủy Quyết định 

số 197/QĐ-UBND-NĐ ngày 14/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. 

- Ý kiến của UBND tỉnh Đồng Tháp: Nguồn gốc đất là của ông Nguyễn 

Văn Q và ông Nguyễn Văn S hiến cho Nhà thờ năm 1960, diện tích ngang 28m, 

dài từ Quốc lộ 30 đến sông Lấp Vò. Nhà thờ xây dựng năm 1969, diện tích 

chiều ngang 8 m. Năm 1976, Nhà thờ giao cho ông Ng phần đất ngang khoảng 

4m dài từ Quốc lồ 80 đến sông Lấp Vò để cất nhà ở và trông coi Nhà thờ, phần 

đất còn lại ông Ng trồng một số cây ăn trái. Năm 1999, Nhà thờ xuống cấp nên 

di chuyển đến vị trí khác. Đất đã giao cho chủ cũ một phần, một phần trao đổi 

với ông Kh để lấy vật tư xây dựng Nhà thờ mới. 

Ngày 18/01/2003, Linh mục quản nhiệm Nguyễn Quang D cùng đại diện 

Ban Quới chức Họ đạo Nhà thờ VT lập tờ giao đất giao cho ông Ng sử dụng 

phần đất chiều ngang 10m, chiều dài từ Quốc lộ 80 đến sông Lấp Vò, diện tích 

300m2. 

Năm 2009, ông Ng sửa chữa, xây dựng mới nhà, mở rộng cất hết phần 

đất chiều ngang 10m thì xảy ra tranh chấp với Nhà thờ. Khi Nhà thờ khiếu nại, 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp giải quyết bằng Quyết định số 197/QĐ-

UBND-NĐ ngày 14/5/2012 giao cho ông Ng được quyền sử dụng diện tích 

ngang cạnh là 5,8m và 5,4m, chiều dài cạnh 23,8 m và 24,3 m, phần còn lại 

buộc ông Ng phải di dời vật kiến trúc, cây trồng trả lại diện tích đất cho Nhà 

thờ sử dụng. Quyết định trên là đã xem xét quá trình sử dụng đất của gia đình 

ông Ng, tuy năm 2003 Linh mục Nhà thờ VT có làm Tờ giao đất cho ông Ng 

nhưng chưa được chính quyền địa phương chứng thực nên không có giá trị 

pháp lý. Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp là có căn cứ, đề nghị không 

chấp nhận yêu cầu của ông Ng. 

- Ý kiến của Nhà thờ VT: Nguồn gốc đất của Nhà thờ được giáo dân họ 

đạo là ông Q hiến diện tích ngang 21m, dài từ Quốc lộ 80 đến sông Lấp Vò và 

ông Sương bán diện tích ngang 7m dài từ Quốc lộ 80 đến sông Lấp Vò vào 

năm 1960. Tổng cộng chiều ngang 28m dài từ Quốc lộ 80 đến sông Lấp Vò. 

Năm 1961 xây dựng nhà thờ chiều ngang 11m. Năm 1976, Nhà thờ có cho gia 

đình ông Ng (gia đình ông Ng là giáo dân họ đạo) sử dụng phần đất ngang 4m, 

chiều dài từ Quốc lộ 80 đến mé sông để cất nhà ở và trông coi Nhà thờ, diện 

tích đất còn lại thì gia đình ông Ng trồng cây ăn trái (xoài, chuối). Năm 1986, 

gia đình ông Ng xây cất thêm hai phòng ở và một nhà bếp giáp với nhà chính. 

Năm 1999, đất Nhà thờ bị sạt lở, Nhà thờ được sự cho phép của UBND 

tỉnh di dời sang phần đất đối diện để xây dựng lại. Phần đất cũ của Nhà thờ, 

Nhà thờ giao lại cho ông Th 01 phần, do ông Th là con của ông Q (chủ đất cũ) 
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và giao cho vợ chồng bà M, ông Kh một phần đất để đổi lấy vật tư xây dựng 

Nhà thờ. 

Ngày 18/01/2003, Linh mục quản nhiệm Nhà thờ là ông Nguyễn Quang 

D cùng Ban Quới chức họ đạo Nhà thờ VT có làm tờ giao đất cho gia đình 

ông Ng chiều ngang 10m, chiều dài từ Quốc lộ 80 xuống mé sông. Hai bên 

thoả thuận miệng, mục đích là để trao đổi vật tư xây dựng Nhà thờ, nhưng gia 

đình ông Ng không thực hiện, nên Nhà thờ không ra UBND xã để xác nhận 

giấy giao đất cho ông Ng. 

Năm 2009, ông Ng xây dựng nhà kiên cố và xây thêm phần nhà mua 

bán điện thoại, Nhà thờ không đồng ý nên phát sinh tranh chấp. Nhà thờ chỉ 

đồng ý cho ông Ng sử dụng phần đất chiều ngang 4m, phần đất chiều ngang 

1,2m phải thỏa thuận giá với Nhà thờ, diện tích còn lại chiều ngang 4,4m dài 

từ Quốc lộ 80 đến sông Lấp Vò phải trả lại cho Nhà thờ. 

Nhà thờ thống nhất theo Quyết định số 197/QĐ-UBND-NĐ ngày 

14/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh và đề nghị Tòa án bác yêu cầu của ông Ng. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 02/2014/HC-ST ngày 27/6/2014, Tòa 

án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã quyết định: 

Bác yêu cầu của ông Thái Văn Ng về việc yêu cầu hủy Quyết định số 

197/QĐ-UBND-NĐ ngày 14/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.  

Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí. 

Ngày 10/7/2014, ông Ng có đơn kháng cáo toàn bộ bản án hành chính 

sơ thẩm. 

Tại Quyết định kháng nghị số 89/QĐKNPT-P5 ngày 11/7/2014, Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp kháng nghị Bản án hành chính sơ 

thẩm số 02/2014/HC-ST ngày 27/6/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp và 

đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xử theo hướng sửa bản án sơ thẩm, hủy một phần 

Quyết định số 197/QĐ-UBND-NĐ ngày 14/5/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Tháp. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh rút toàn bộ quyết định kháng nghị của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 65/2015/HC-PT ngày 09/9/2015, 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:  

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với Quyết định kháng nghị số 

89/QĐKNPT-P5 ngày 11/7/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp. 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Thái B (đại diện theo ủy 

quyền của người khởi kiện). Giữ y án sơ thẩm số 02/2014/HC-ST ngày 

27/6/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp. 

Áp dụng Điều 31 Luật đất đai năm 1993 và Nghị định số 17/1999/NĐ-

CP ngày 29/3/1999 của Chính phủ quy định về thủ tục chuyển đổi, chuyển 

nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và góp vốn bằng 
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giá trị quyền sử dụng đất, tuyên xử: 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Thái Văn Ng về việc yêu 

cầu hủy Quyết định số 197/QĐ-UBND-NĐ ngày 14/5/2012 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Đồng Tháp. 

Tòa án cấp phúc thẩm quyết định về án phí. 

Ngày 17/11/2015, ông Ng có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc 

thẩm đối với Bản án hành chính phúc thẩm số 65/2015/HC-PT ngày 09/9/2015 

của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Các ngày 01/02/2018, 09/5/2018 và 09/7/2018, UBND tỉnh Đồng Tháp 

có Văn bản số 32/UBND-NC, 232/UBND-NC và 349/UBND-NC đề nghị xem 

xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án hành chính phúc thẩm số 

65/2015/HC-PT ngày 09/9/2015 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Tại Quyết định số 25/2018/KN-HC ngày 09/11/2018, Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao đã kháng nghị Bản án hành chính phúc thẩm số 65/2015/HC-

PT ngày 09/9/2015 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

theo thủ tục giám đốc thẩm và đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 

65/2015/HC-PT ngày 09/9/2015 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh và Bản án hành chính sơ thẩm số 02/2014/HC-ST ngày 

27/6/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp giải quyết sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề 

nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về thẩm quyền giải quyết tranh chấp:  

[2] Phần đất gia đình ông Thái Văn Ng đang sử dụng được xác định là 

202,2m2 (trên đất có cửa hàng mua bán điện thoại của gia đình ông Ng) 

thuộc một phần thửa đất số 42 tờ bản đồ địa chính số 8a xã Vĩnh Thạnh, 

huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp có nguồn gốc do một số giáo dân hiến cho 

Nhà thờ. Năm 1976, Nhà thờ cho gia đình ông Ng sử dụng một phần đất có 

chiều ngang 4m, chiều dài từ Quốc lộ 80 đến mé sông để cất nhà ở và trông 

coi Nhà thờ. Ngày 18/01/2003, Linh mục Nguyễn Quang D cùng Ban Quới 

chức Họ đạo Nhà thờ lập Tờ giao đất cho ông Ng sử dụng phần đất chiều 

ngang 10m, chiều dài từ Quốc lộ 80 đến sông Lấp Vò 30m, diện tích 300m2. 

[3] Năm 2009, ông Ng sửa chữa nhà chính kiên cố và cất thêm cửa 

hàng mua bán điện thoại di động, Nhà thờ không đồng ý nên xảy ra tranh 

chấp. Ông Ng cho rằng ông đã được Linh mục quản nhiệm Nguyễn Quang D 

cùng đại diện Ban Quới chức họ đạo Nhà thờ VT cho đất theo “Tờ giao đất” 

lập ngày 18/01/2003. Đại diện Nhà thờ VT thừa nhận có Tờ giao đất như ông 
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Ng trình bày, nhưng cho rằng ông Ng không thực hiện việc trao đổi vật tư để 

xây dựng Nhà thờ mới nên Nhà thờ không ra UBND xã xác nhận giấy giao 

đất cho ông Ng. Do vậy, tranh chấp giữa hai bên có liên quan đến hợp đồng 

tặng cho quyền sử dụng đất giữa Nhà thờ VT với ông Ngón, nên vụ án thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định khoản 3 Điều 25 Bộ luật tố 

tụng dân sự 2004, khoản 3 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Chủ tịch 

UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 197/QĐ-UBND-NĐ ngày 

14/5/2012 giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa Nhà thờ VT với ông 

Thái Văn Ng là không đúng thẩm quyền. 

[4] Về nội dung:   

[5] Nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của ông Ng: Phần đất của Nhà 

thờ VT trước đây có nguồn gốc là do một số giáo dân dâng hiến. Năm 1976, 

Nhà thờ VT đã cho ông Ng một phần đất ngoài phần đã xây dựng Nhà thờ, 

ông Ng đã làm nhà trên một phần đất được Nhà thờ giao (theo hiện trạng là 

134,7m2), phần đất còn lại (theo hiện trạng là 102,2m2) ông Ng trồng xoài và 

chuối, việc này cũng được UBND tỉnh Đồng Tháp và Nhà thờ xác nhận.  

[6] Như vậy, gia đình ông Ng đã sử dụng đất được Nhà thờ giao cho liên 

tục từ năm 1976 đến năm 2009 (quá trình sử dụng đất có đóng thuế với nhà 

nước). Tuy nhiên, các biên lai nộp thuế không xác định diện tích, trong quá 

trình sử dụng đất, ông Ng không kê khai đăng ký quyền sử dụng. 

[7] Năm 1999, do Nhà thờ VT chuyển đi nơi khác, phần đất xây dựng 

trụ sở Nhà thờ, Nhà thờ đã giao trả lại cho chủ cũ là ông Nguyễn Phước Thành 

và giao một phần đất cho vợ chồng bà Huỳnh Thị Mai D và ông Đặng Văn Kh 

để trao đổi vật tư xây dựng Nhà thờ, giữa các gia đình này không có tranh 

chấp liên quan đến quyền sử dụng đất. 

[8] Ngày 18/01/2003, Linh mục quản nhiệm cùng đại diện Ban Quới chức 

họ đạo Nhà thờ VT đã lập “Tờ giao đất” cho ông Ng, có nội dung: 

“Nay làm giấy này để làm bằng chứng nhằm giao phần đất nền cũ của 

Nhà thờ VT được tọa lạc tại ấp Vĩnh Bình, xã T. Được tính từ lộ 80 đến mé 

sông (kênh Sáng Lấp Vò – Sa Đéc). 

Với chiều dài: 30 mét, rộng: 10 mét. Diện tích tổng cộng là: 300 mét vuông. 

Lý do: Phần đất này là của Nhà thờ. Gia đình của ông Thái Văn Ng và 

bà Huỳnh Thị Mai D đã được Nhà thờ cho phép ở và bồi bổ, gây dựng đến 

nay. Nay Nhà thờ đã di dời phần đất này không sử dụng xin giao cho ông, bà 

Ng toàn quyền kê khai và sử dụng”. 

[9] Nội dung giấy giao đất nêu trên không phải là hợp đồng chuyển 

quyền sử dụng đất, thực chất là Nhà thờ VT xác nhận việc giao đất cho ông Ng 

có quyền sử dụng (như một hợp đồng tặng cho đất) để ông Ng có cơ sở đăng ký 

quyền sử dụng đất như hộ ông Th và ông Kh. Trên thực tế, khi Nhà thờ giao đất 

cho ông Ng thì ông Ng vẫn đang sử dụng đất này, Nhà thờ đã không sử dụng từ 

năm 1999. Từ khi có văn bản giao đất, Nhà thờ không có ý kiến gì về việc giao 
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đất này; đồng thời, tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Nhà thờ cũng xác nhận: “Khi 

linh mục T về bàn giao tài sản, có xác nhận nhưng không có biên nhận tiếp 

nhận tài sản đất đai là bao nhiêu”.  

[10] Như vậy, phần diện tích đất tranh chấp ông Ng đã sử dụng liên tục 

từ năm 1976 cho đến nay, Nhà thờ không trực tiếp sử dụng và gia đình ông Ng 

có nhu cầu sử dụng. 

[11] Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 197/QĐ-

UBND-NĐ ngày 14/5/2012 buộc gia đình ông Ng di dời vật kiến trúc, cây trồng 

(nếu có) để giao trả lại 102,2m2 đất cho Nhà thờ sử dụng là không đúng. 

[12] Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm chỉ căn cứ trên cơ sở 

diện tích đất ông Ng đã xây dựng nhà ở và lời khai của đại diện Nhà thờ để 

cho rằng ông Ng được quyền sử dụng 134,7 m2 là không đúng với thực tế 

khách quan vụ án; đồng thời cho rằng văn bản giao đất của Nhà thờ không 

được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nên không có giá trị pháp lý để bác yêu 

cầu khởi kiện của ông Ng là không có căn cứ.  

[13] Do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 

197/QĐ-UBND-NĐ ngày 04/5/2012 giải quyết tranh chấp đất đai không đúng 

thẩm quyền, đường lối giải quyết vụ án cũng không đúng pháp luật. 

Bởi các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 271, khoản 3 Điều 172, khoản 2 Điều 274 Luật 

tố tụng hành chính; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 25/2018/KN-HC

ngày 09/11/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với Bản án hành 

chính phúc thẩm số 65/2015/HC-PT ngày 09/9/2015 của Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

2. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 65/2015/HC-PT ngày

09/9/2015 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí

Minh xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 

- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- Vụ 10 - VKSNDTC; 

- TAND cấp cao tại TPHCM; 

- TAND tỉnh Đồng Tháp; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, Vụ GĐKTIII 

(3b), VP (TANDTC). 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Văn Du 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 05 /2019/HC-GĐT 

Ngày 02-4-2019 

V/v khiếu kiện quyết định hành chính về 

quản lý đất đai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Du; 

Các Thẩm phán: - Bà Đào Thị Xuân Lan; 

 - Ông Tống Anh Hào; 

 - Ông Nguyễn Văn Thuân; 

 - Ông Đặng Xuân Đào. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Ngọc Vân, Thư ký Tòa án nhân dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông 

Phương Hữu Oanh, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 02 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa 

giám đốc thẩm xét xử vụ án “Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai” 

giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Ông Võ Hoàng T, sinh năm 1955; địa chỉ: 1/3

Đường A, Khu phố B, phường Ch, quận Đ, Thành phố H. 

2. Người bị kiện: Ủy ban nhân dân Thành phố H.

Trụ sở: 86 đường  D, phường N, Quận Ch, Thành phố H. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Thanh Y, Phó trưởng 

Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 03. Ông Nguyễn Văn T1, Thanh 

tra viên Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 03. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

 Bà Lê Kim L; địa chỉ: 1/3 Đường A, Khu phố B, phường Ch, quận Đ, 

Thành phố H. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Năm 1956, cụ Trần Thoại L thuê của Nhà thờ Họ T căn nhà tại 12/7 

đường Võ Văn Ng (nay là 1/3 đường A), phường Ch, quận Đ, Thành phố H. 

 Năm 1977, cụ L đứng tên khai “Bản kê khai nhà cửa” đối với căn nhà tại 

12/7 (Bao gồm: Diện tích khu đất 324m2, diện tích xây dựng 152m2, diện tích 

sử dụng chính 88m2), với nội dung: Chủ sở hữu đất là Linh mục chính xứ Lê 

Văn U; chủ sở hữu nhà là cụ L. 

 Thực hiện đăng ký theo Chỉ chị 299/TTg, cụ L đã đăng ký với diện tích 

206m2 đất tại thửa 406, tờ bản đồ 01 xã K, địa chỉ căn nhà là 12/7, Ấp 8, Tổ 5.  

 Cụ L cùng vợ chồng con gái là bà Nguyễn Thị E và ông Võ Văn Ô sinh 

sống tại ngôi nhà trước đây thuê của Nhà thờ. Còn một số người con của cụ L 

(trong đó có ông Nguyễn Ngọc Th) thì xây dựng nhà khác để ở trong khu đất do 

cụ L tạo lập.  

 Năm 1984, cụ L chết. Năm 1997, ông Ô chết. 

 Ngày 12/10/2000, Ủy ban nhân dân Thành phố H cấp Giấy chứng nhận 

quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 12099/2000 (sau đây viết tắt là 

Giấy chứng nhận số 12099/2000) cho bà E và ông Ô (chết năm 1997), với diện 

tích xây dựng 159m2, diện tích đất ở 159m2 tại 12/7 Võ Văn Ng, phường Ch, 

quận Đ, Thành phố H. 
 Ngày 22/11/2000, bà E kê khai những người thừa kế di sản của ông Ô 

gồm có: Bà E, con gái Võ Thị Minh T1 và con trai Võ Hoàng T. 

  Ngày 18/8/2005, bà E (được sự đồng ý của đồng thừa kế là bà Võ Thị Minh 

T1) lập Hợp đồng số 7681/HĐ-TCN để tặng cho vợ chồng con trai là ông Võ Hoàng 

T và bà Lê Kim L nhà, đất tại 1/3 Đường số A (số cũ 12/7 Võ Văn Ng), phường Ch, 

quận Đ; hợp đồng tặng cho có chứng nhận của Phòng Công chứng số 3, Thành phố 

H. Ngày 22/9/2005, ông T và bà L đăng ký biến động tại Trung tâm Thông tin tài 

nguyên môi trường và Đăng ký nhà đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố 

H. 

Năm 2008, bà E chết.  

Ngày 14/02/2011, ông Nguyễn Ngọc Th (con trai của cụ L) có đơn đề 

nghị Ủy ban nhân dân Thành phố H thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận số 

12099/2000 vì ông cho rằng Giấy chứng nhận số 12099/2000 cấp cho bà E và 

ông Ô là sai đối tượng. 

Ngày 13/02/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố H có Công văn số 

562/UBND-ĐTMT giao Thanh tra Thành phố H nghiên cứu, rà soát hồ sơ cấp 

Giấy chứng nhận số 12099/2000. 

Ngày 11/7/2012, Thanh tra Thành phố H có Báo cáo số 421/BC-TTTP-

P3 về việc thẩm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận số 12099/2000, với nội dung: 

Việc bà E kê khai nguồn gốc nhà do bà và ông Ô tạo lập là không đúng thực tế, 

mà do cụ L (mẹ của bà Ô) tạo lập. Giấy chứng nhận số 12099/2000 cấp cho bà 
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E và ông Ô là không đúng đối tượng. Thanh tra Thành phố H kiến nghị: Thu hồi 

và hủy bỏ Giấy chứng nhận số 12099/2000.  

 Ngày 13/8/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố H ban hành Quyết định số 

4117/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận số 12099/2000 ngày 

12/10/2000 của Ủy ban nhân dân Thành phố H đối với căn nhà 12/7 đường Võ 

Văn Ng (số mới 1/3 Đường số A), phường Ch, quận Đ. 

Ngày 05/11/2012, ông T, bà L khiếu nại đối với Quyết định số 4117/QĐ-

UBND ngày 13/8/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố H, nhưng không được 

giải quyết. 

Ngày 28/9/2013, ông T và bà L khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy Quyết 

định số 4117/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố H. 

Tại Bản án sơ thẩm số 1155/2014/HC-ST ngày 25/9/2014, Tòa án nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:  

“Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Võ Hoàng T. 

Hủy Quyết định số 4117/QĐ-UBND ngày 26/10/2012 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Thành phố H về thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 

ở và quyền sử dụng đất ở số 12099/2000 ngày 12/10/2000 đối với căn nhà số 

12/7 đường Võ Văn Ng (số mới 1/3 Đường số A), phường Ch, quận Đ”. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về  án phí. 

Ngày 10/10/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố H có đơn kháng cáo toàn 

bộ bản án sơ thẩm. 

Tại Bản án phúc thẩm số 54/2015/HC-PT ngày 22/5/2015, Tòa Phúc thẩm 

Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:  

“Không chấp nhận kháng cáo của người bị kiện, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Võ Hoàng T. 

Hủy Quyết định số 4117/QĐ-UBND ngày 26/10/2012 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố H về thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 

và quyền sử dụng đất ở số 12099/2000 ngày 12/10/2000 đối với căn nhà số 

12/7 đường Võ Văn Ng (số mới 1/3 Đường số A), phường Ch, quận Đ”. 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

Ngày 05/10/2015, ông Nguyễn Ngọc Th (là người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan trong vụ án nhưng không được đưa vào tham gia tố tụng) có đơn 

khiếu nại theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm nêu trên. 

Tại Quyết định số 12/2018/KN-HC ngày 23/7/2018, Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao đã kháng nghị Bản án hành chính phúc thẩm số 

54/2015/HC-PT ngày 22/5/2015 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh theo thủ tục giám đốc thẩm; đề nghị Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, hủy Bản án hành 

chính phúc thẩm số 54/2015/HC-PT ngày 22/5/2015 của Tòa Phúc thẩm Tòa 

án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bản án hành chính sơ 
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thẩm số 1155/2014/HC-ST ngày 25/9/2014 của Tòa án nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân Thành phố Hồ chí 

Minh xét xử sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề 

nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

1. Về tố tụng: 

[1]  Xuất phát từ khiếu nại của ông Th về việc cấp giấy chứng nhận quyền 

sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bà E, ông Ô; Ủy ban nhân dân Thành 

phồ H giao cho các cơ quan chức năng rà soát lại hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho 

bà E, ông Ô. Trên cơ sở kiến nghị của Thanh tra thành phố, Ủy ban nhân dân 

Thành phố H ban hành Quyết định số 4117/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 thu hồi, 

hủy bỏ giấy chứng nhận của ông Ô, bà E. Ông T khởi kiện đối với Quyết định số 

4117/QĐ-UBND ngày 13/8/2012. Khi giải quyết vụ án và hủy Quyết định số 

4117/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 (tức là ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp 

của cho ông Th), nhưng Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm không đưa 

ông Th vào tham gia tố tụng là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. 

2. Về nội dung: 

[2] Căn nhà số 12/7 đường Võ Văn Ng (số mới: 1/3 Đường số A), phường 

Ch, quận Đ, Thành phố H có nguồn gốc là của cụ Trần Thoại L (mẹ của ông 

Nguyễn Ngọc Th và bà Nguyễn Thị E). Ngoài bà E và ông Th, cụ L còn có 06 

người con khác. Năm 1984, cụ L chết. Ngày 12/8/1999, bà Nguyễn Thị E và 

chồng là ông Võ Văn Ô (đã chết năm 1997) có Đơn xin cấp giấy chứng nhận 

quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với nhà đất nêu trên. Ngày 

12/10/2000, Ủy ban nhân dân Thành phố H cấp Giấy chứng nhận số 12099/2000 

cho bà E và ông Ô (chết năm 1997), với diện tích xây dựng 159m2, diện tích đất ở 

159m2 tại số 12/7 Võ Văn Ng, phường Ch, quận Đ. 

 [3]  Ngày 18/8/2005, bà E lập Hợp đồng tặng cho nhà ở số 7681/HĐ-TCN để 

tặng cho vợ chồng con trai là ông Võ Hoàng T và bà Lê Kim L nhà, đất tại số 12/7 

Võ Văn Ng, phường Ch, quận Đ. Ngày 22/9/2005, ông T và bà L đã đăng ký biến 

động tại Trung tâm Thông tin tài nguyên môi trường và Đăng ký nhà đất. 

 [4]  Ngày 14/02/2011, ông Th (em bà E) có đơn khiếu nại về việc cấp 

giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với nhà đất tại 

số 12/7 Võ Văn Ng, phường Ch, quận Đ.  
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[5]  Trên cơ sở kiến nghị của Sở Xây dựng Thành phố H về giải quyết 

khiếu nại của ông Th, Ủy ban nhân dân Thành phố H đã giao Thanh tra Thành 

phố H tiến hành kiểm tra và rà soát lại hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bà E, ông Ô. Ngày 11/7/2012, Thanh tra 

Thành phố H có Văn bản số 421/BC-TTTP-P3 báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ 

cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bà E, ông 

Ô, đã kết luận: Trình tự, thủ tục ấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 

quyền sử dụng đất ở cho bà E, ông Ô (đã chết năm 1997) là không đúng đối 

tượng. Thanh tra Thành phố kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố H 

thu hồi và hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở 

đã cấp cho bà E, ông Ô (đã chết năm 1997). Căn cứ nội dung đề nghị của Thanh 

tra Thành phố H, ngày 13/8/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố H ban hành 

Quyết định số 4117/QĐ-UBND thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã cấp cho bà E, ông Ô. 

[6]  Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định: Nguồn gốc 

đất tại số 12/7 Võ Văn Ng (số mới: 1/3 Đường số A), phường Ch, quận Đ, Thành 

phố H là do cụ Trần Thoại L (mẹ ông Th, bà E) thuê của Nhà Thờ Họ Đ từ 1956, 

có kê khai năm 1977, kê khai theo Chỉ thị 299/TTg; Bản kê khai nhà cửa năm 1977 

do cụ L đứng tên kê khai là chủ sở hữu. Năm 1984, cụ L chết không để lại di chúc, 

di sản của cụ L chưa được phân chia theo quy định của pháp luật. Nhưng năm 

1999, khi lập thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 

dụng đất ở, bà E lập tờ khai nguồn gốc nhà, trong đó khai bà và ông Ô là người tạo 

lập nhà để được Ủy ban nhân dân Thành phố H cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhà ở và quyền sử dụng đất ở là không đúng pháp luật.  

[7]  Tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 

của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất quy định về thu hồi giấy chứng nhận đã cấp trái 

pháp luật thực hiện như sau: 

 “a) Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp mà có văn bản của cơ quan 

điều tra, cơ quan thanh tra kết luận là Giấy chứng nhận đã cấp trái với quy định 

của pháp luật thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có 

trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì ra quyết định thu hồi Giấy 

chứng nhận đã cấp; 

b) Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận tự 

kiểm tra và phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp là trái pháp luật thì có trách 

nhiệm thông báo bằng văn bản tới cơ quan thanh tra cùng cấp để thẩm tra. 

Thanh tra cấp huyện có trách nhiệm thẩm tra đối với Giấy chứng nhận do Ủy 

ban nhân dân cấp huyện cấp, Thanh tra cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm tra đối 
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với Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Tài nguyên và Môi 

trường cấp. Nếu qua thẩm tra có kết luận là Giấy chứng nhận cấp trái pháp luật 

thì cơ quan nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận ra quyết định thu hồi Giấy chứng 

nhận đã cấp; 

c) Trường hợp tổ chức, công dân phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp trái 

pháp luật thì gửi kiến nghị, phát hiện đến cơ quan nhà nước đã Giấy chứng 

nhận. Cơ quan nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm xem xét, giải 

quyết theo quy định tại điểm b khoản này”. 

[8]  Việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở 

cho bà E, ông Ô là không đúng pháp luật. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố H 

đã ban hành Quyết định 4117/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 để thu hồi, hủy bỏ 

giấy chứng nhận đã cấp cho bà E, ông Ô là đúng với quy định tại Nghị định của 

Chính phủ nêu trên. 

[9]  Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng nhà đất đã được 

chuyển giao từ bà E, ông Ô sang cho ông T, bà L nên việc thu hồi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất trong trường hợp này phải áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 25 

Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 là không đúng. 

[10]  Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 

năm 2013 để cho rằng nhà đất đã được chuyển giao hợp pháp cho người khác, 

nên không thuộc trường hợp được thu hồi. Việc áp dụng pháp luật của Tòa án 

cấp phúc thẩm là không đúng vì thời điểm cấp giấy chứng nhận và ra quyết định 

thu hồi giấy chứng nhận thì Luật đất đai năm 2013 chưa có hiệu lực. 

[11]  Ngoài ra, tại trang bổ sung Giấy chứng nhận số 12099/2000 ngày 

12/10/2000 có ghi nội dung thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất như sau: Ngày 22/9/2005, Võ Hoàng T và Lê Kim L, cùng thường trú tại 1/3 

đường 12, khu phố B, phường Ch, quận Đ, nhận tặng cho theo Hợp đồng số 

7681/HĐ-TCN ngày 18/08/2005. Để giải quyết toàn diện vụ án, thì trong quá 

trình giải quyết lại vụ án, Tòa án các cấp cần phải làm rõ việc hủy bỏ Giấy 

chứng nhận số 12099/2000 ngày 12/10/2000 của  Ủy ban nhân dân Thành phố H 

thì có đồng thời hủy bỏ nội dung biến động đã ghi ngày 22/9/2005 trong giấy 

chứng nhận hay không? Lý do? 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào khoản 1 Điều 271, khoản 3 Điều 272, Điều 274  Luật tố tụng 

hành chính; 
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1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 12/2018/KN-HC 

ngày 23/7/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với Bản án hành chính 

phúc thẩm số 54/2015/HC-PT ngày 22/5/2015 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân 

dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 54/2015/ HC-PT ngày 22/5/2015 

của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bản 

án hành chính sơ thẩm số 1155/2014/HC-ST ngày 25/9/2014 của Tòa án nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử 

sơ thẩm vụ án theo đúng quy định của pháp luật. 

 

Nơi nhận: 

- Vụ 10 – VKSNDTC; 

- TAND cấp cao tại thành phố H (để biết); 

- TAND Tp. H (02 bản kèm HSVA); 

- Cục THADS  Tp. H; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: VP, Vụ GĐKTIII (2b), HS, THS. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Du 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 04/2019/HC-GĐT 

Ngày 28-3-2019 

V/v khiếu kiện quyết định hành 

chính trong lĩnh vực đất đai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tiến; 

Các Thẩm phán: - Ông Tống Anh Hào; 

  - Ông Nguyễn Văn Thuân; 

      - Bà Đào Thị Xuân Lan; 

      - Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Đông, Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân tối cao. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Ông Phương Hữu Oanh, 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 28-3-2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên tòa 

giám đốc thẩm xét xử vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định hành chính 

trong lĩnh vực đất đai” giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Bà Huỳnh Thị K, sinh năm 1956;

Địa chỉ: Số 37/257B đường Q, Phường A, quận G, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Người đại diện hợp pháp của người khởi kiện: Ông Trần Thanh B, sinh 

năm 1952; địa chỉ: Số 21/39 B, Phường B, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu (theo Văn bản ủy quyền số 42817 ngày 15-12-2015). 

2. Người bị kiện:

2.1. CT UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Địa chỉ: Số 01 đường P, phường P, thành phố B, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho CT UBND tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu: Ông Phan Văn M, chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

2.2. CT UBND huyện L, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Địa chỉ: Thị trấn L, huyện L, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Người đại diện hợp pháp của CT UBND huyện L: Ông Trần Kim P, 

chức vụ: Phó CT UBND huyện L (Văn bản ủy quyền số 59/GUQ-UBND ngày 

03-11-2016). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Ngày 31-12-2010, CT UBND huyện L ban hành Quyết định số 4636/QĐ-

UBND về việc thu hồi 21.725,9 m
2
 đất (trong đó có 1.200,0 m

2
 đất ở nông thôn 

và 20.525,9 m
2
 đất nông nghiệp)  thuộc các thửa đất số 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 

19, 21 (tương ứng với các Thửa đất số 6, 7, 8, 36, 37, 38, 39, 348, 349, 359, tờ 

bản đồ địa chính số 06 xã A, huyện L, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) của bà Huỳnh 

Thị K để đầu tư xây dựng Bệnh viện huyện L tại xã A, huyện L. 

Ngày 09-5-2011, CT UBND huyện L ban hành Quyết định số 1282/QĐ-

UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ bà 

Huỳnh Thị K, theo đó hộ bà K được bồi thường 21.725,9 m
2
 đất cụ thể như sau: 

1.200 m
2
 đất thổ cư, có vị trí 1, khu vực 2 (800 m

2
) số tiền 614.000 đồng/m

2
 và 

vị trí 2 khu vực 2 (400 m
2
) số tiền là 492.000 đồng/m

2
; 20.525,9 m

2
 đất nông 

nghiệp có vị trí 1 khu vực 2 số tiền là 59.000 đồng/m
2
; hỗ trợ 50% giá đất ở khu 

vực 2, vị trí 1 với định mức hỗ trợ 1.500 m
2
 với giá 307.000 đồng và hoa màu – 

cây trái trị giá 34.197.500 đồng. Tổng cộng hộ bà K được bồi thường số tiền là 

2.393.725.600 đồng. Giá để tính bồi thường được áp dụng theo Quyết định số 

56/2010/QĐ-UBND ngày 17-12-2010 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Ngày 07-6-2011, bà K có đơn khiếu nại không đồng ý với Quyết định số 

1282/QĐ-UBND nêu trên với nội dung: Việc UBND căn cứ vào quy định áp giá 

theo Bảng giá đất công bố hàng năm của địa phương để bồi thường là chưa sát 

với thực tế, trong khi tham khảo các vị trí lân cận, giá đất thực tế tại địa phương 

huyện L cao hơn rất nhiều so với giá Ban bồi thường đã duyệt cho Bà theo 

Quyết định số 1282/QĐ-UBND nêu trên nên Bà đề nghị Ủy ban nhân dân huyện 

L tính lại giá bồi thường khi thu hồi đất của Bà cho sát với giá chuyển nhượng 

thực tế trên địa bàn. Ngoài ra, bà K còn khiếu nại về vị trí thửa đất bị thu hồi và 

tái định cư. 

Ngày 26-9-2011, CT UBND huyện L ban hành Quyết định số 3012/QĐ-

UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà K với nội dung điều chỉnh một phần 

nội dung của Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 09-5-2011 của UBND huyện 
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L cụ thể như sau: Điều chỉnh đền bù 400 m
2
 đất thổ cư của Thửa số 19, bản đồ 

thu hồi đất thuộc vị trí 2 khu vực 2 thành đền bù 400 m
2
 đất thổ cư của Thửa số 

10 bản đồ thu hồi đất thuộc vị trí 1, khu vực 2; giữ nguyên các nội dung khác 

của Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 09-5-2011 của UBND huyện L. 

Ngày 15-10-2011, bà K có đơn khiếu nại không đồng ý với Quyết định số 

1282/QĐ-UBND ngày 09-5-2011 và Quyết định số 3012/QĐ-UBND ngày 26-

09-2011 của CT UBND huyện L.  

Ngày 08-11-2011, CT UBND huyện L ban hành Quyết định số 3679/QĐ-

UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (bổ sung) 

cho hộ bà K do thu hồi đất để đầu tư xây dựng Bệnh viện huyện L tại xã A, 

huyện L, theo đó hộ bà K được bồi thường số tiền bổ sung là 48.800.000 đồng 

(công nhận diện tích 400 m
2
 đất thuộc vị trí 1, khu vực 2). 

Ngày 05-8-2013, CT UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 

số 1665/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà K với nội dung bác 

đơn khiếu nại nêu trên của bà K về yêu cầu bồi thường đất theo giá thị trường và 

yêu cầu được bố trí tái định cư. 

Ngày 15-12-2015, bà K có đơn khởi kiện đề nghị Tòa án hủy các Quyết 

định số 1282/QĐ-UBND ngày 09-5-2011, Quyết định số 3012/QĐ-UBND ngày 

26-9-2011 của CT UBND huyện L, Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 05-8-

2013 của CT UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và yêu cầu UBND có thẩm quyền 

bồi thường đất thu hồi của Bà theo giá thị trường tại thời điểm hiện nay; yêu cầu 

tính toán lại diện tích bị thiếu và đền bù ổn định đời sống cho Bà. 

 Đại diện Người bị kiện trình bày: 

 Đại diện theo ủy quyền của CT UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình bày:  

 Giá đất tính bồi thường cho hộ bà K được UBND huyện L phê duyệt theo 

đúng quy định tại mục B Phụ lục số 06 (đối với đất thổ cư khu vực nông thôn) 

và tiết a điểm 2.1 Điều 5 (đối với đất nông nghiệp), quy định Bảng giá các loại 

đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết 

định số 56/2010/QĐ-UBND ngày 17-12-2010 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu. Thời điểm này UBND huyện L đã áp dụng Bảng giá đất năm 2011 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh để tính bồi thường là sát với giá thị trường trong điều kiện 

bình thường. Nội dung khiếu nại yêu cầu bồi thường đất theo giá thị trường của 

bà K là không có cơ sở xem xét. Đề nghị Tòa án không chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của bà K. 

 Đại diện theo ủy quyền của UBND huyện L, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

trình bày: 
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 Đồng ý với nội dung trình bày của đại diện CT UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu, chỉ bổ sung một số nội dung sau: Ngày 08-11-2011, UBND huyện ban 

hành Quyết định số 3679/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư (bổ sung) cho hộ bà K, theo đó điều chỉnh vị trí 400 m
2
 đất thổ 

cư đã được bồi thường tại Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 09-5-2011 từ vị 

trí 2 khu vực 2 lên thành vị trí 1 khu vực 2 với số tiền bồi thường là 

614.000đ/m
2
. Tại thời điểm UBND huyện L phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ 

trợ cho bà K (năm 2011) mà không khảo sát giá thị trường theo quy định tại 

Điều 11 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13-8-2009 của Chính phủ bởi đơn 

giá đất quy định tại Quyết định số 56/QĐ-UBND đã sát với giá chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường tại khu 

vực dự án nói chung và trên địa bàn xã A nói riêng cụ thể: Qua điều tra khảo sát 

trên địa bàn, UBND xã A, huyện L đã đề xuất giá đất năm 2011 giữ nguyên năm 

2010 không có gì thay đổi. Qua các số liệu đã phân tích giữa các hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và đất nông nghiệp tại xã A cùng thời điểm 

với Bảng giá đất tại Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 17-12-2010 của UBND 

tỉnh nhận thấy giá đất theo các hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn đơn giá đất 

được Nhà nước bồi thường và hỗ trợ cho các hộ dân khi thu hồi đất. Khi tiến 

hành lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Bệnh viện huyện L, 

đại đa số người dân đều đồng tình với phương án bồi thường hỗ trợ và tái định 

cư của huyện và đã có 11 hộ và 01 tổ chức nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn 

giao đất cho Nhà nước. Đề nghị Tòa án bác yêu cầu khởi kiện của bà K.  

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 08/2016/HC-ST ngày 19-4-2016, Tòa 

án nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu quyết định: 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Huỳnh Thị K hủy một phần về 

giá đất bồi thường tại các Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 09-5-2011, Quyết 

định số 3012/QĐ-UBND ngày 26-9-2011 của CT UBND huyện L và Quyết định số 

1665/QĐ-UBND ngày 05-8-2013 của CT UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.  

Buộc UBND huyện L và UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện nhiệm 

vụ, công vụ theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng 

cáo của các đương sự. 

Ngày 29-4-2016, CT UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và CT UBND huyện L 

kháng cáo yêu cầu hủy một phần bản án sơ thẩm nêu trên với nội dung: Hủy phần 

chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Huỳnh Thị K hủy một phần về giá đất 

bồi thường tại các Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 09-5-2011, Quyết định số 

3012/QĐ-UBND ngày 26-9-2011 của CT UBND huyện L và Quyết định số 

292



5 

 

1665/QĐ-UBND ngày 05-8-2013 của CT UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giữ 

nguyên nội dung các Quyết định nêu trên. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 163/2016/HC-PT ngày 07-11-2016, 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

Bác kháng cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và bác 

kháng cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện L, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm số 08/2016/HCST ngày 19-4-

2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu… 

Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

Ngày 31-3-2017, CT UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có đơn đề nghị xem 

xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án hành chính phúc thẩm số 

163/2016/HC-PT ngày 07-11-2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Ngày 06-12-2018, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có Quyết định số 

28/2018/KN-HC kháng nghị Bản án hành chính phúc thẩm số 163/2016/HC-PT 

ngày 07-11-2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh theo 

thủ tục giám đốc thẩm; đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét 

xử giám đốc thẩm hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 163/2016/HC-PT ngày 

07-11-2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; giao hồ sơ 

cho Tòa án cấp phúc thẩm xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

 Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề 

nghị Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: 

Ngày 15-12-2015, bà Huỳnh Thị K có đơn khởi kiện đề nghị Tòa án hủy 

các Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 09-5-2011, Quyết định số 3012/QĐ-

UBND ngày 26-9-2011 của CT UBND huyện L và Quyết định số 1665/QĐ-

UBND ngày 05-8-2013 của CT UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại đơn khởi 

kiện, bà K trình bày sau khi nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần hai 

của CT UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bà không đồng ý nhưng theo quy định 

của Luật Tố tụng hành chính nếu có gửi đơn sang Tòa án thì cũng hết thời hiệu 

nên bà K đã không gửi đơn khởi kiện sang Tòa án. Nay do biết được có Nghị 

quyết số 01/2015/NQ-HĐTP ngày 15-01-2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao nên bà K mới làm đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm chưa thu thập chứng cứ làm rõ bà 

K nhận được Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 05-8-2013 của CT UBND  
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tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào ngày, tháng, năm nào? Hoặc trước đó, bà K đã có 

đơn khởi kiện vụ án hành chính đúng thời hiệu theo quy định điểm a khoản 2 

Điều 104 Luật Tố tụng hành chính năm 2010 nhưng Tòa án đã trả lại đơn khởi 

kiện hoặc đình chỉ việc giải quyết vụ án với lý do quyết định giải quyết khiếu 

nại không thuộc đối tượng khởi kiện vụ án hành chính hay chưa? Để xác định 

thời hiệu khởi kiện còn hay đã hết mà đã thụ lý, giải quyết vụ án là có thiếu sót.  

[2] Về nội dung: 

[3] Tại thời điểm UBND huyện L, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 

Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 09-5-2011, phê duyệt kinh phí bồi thường, 

hỗ trợ cho hộ bà K, UBND huyện L đã căn cứ vào giá đất quy định tại Quyết 

định số 56/QĐ-UBND ngày 17-12-2010 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

[4] Bà K cho rằng lô đất có diện tích 1.362,8 m
2
 mang tên bà Huỳnh Thị 

Q mặt tiền đường H, cách tỉnh lộ 44A 100 m, cách khu đất làm Dự án Bệnh 

Viện đa khoa L 200 m, được bán với giá 1.500.000.000 đồng (chỉ có 400 m
2
 đất 

ở còn lại là đất nông nghiệp không có nhà) và khu đất đối diện gần với hồ bơi P 

đang được rao bán với giá bình quân 400.000 đồng/m
2
 cao hơn giá do UBND 

tỉnh quy định tại Quyết định số 56/QĐ-UBND để cho rằng giá đất UBND huyện 

L áp giá bồi thường cho hộ gia đình Bà là thấp hơn giá thị trường, nhưng bà K 

lại không xuất trình được tài liệu, chứng cứ chứng minh.  

[5] Căn cứ vào các Hợp đồng chuyển nhượng đất do phía người bị kiện 

cung cấp thì giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trên 

địa bàn xã A trong điều kiện bình thường tại khu vực Dự án thấp hơn giá đất 

trong Bảng giá do UBND tỉnh công bố năm 2011.  

[6] Giá đất nông nghiệp mà UBND huyện L phê duyệt đối với hộ bà K 

năm 2011 là trước thời điểm xây dựng Bệnh viện đa khoa L. Do vậy, giá đất 

nông nghiệp khu vực này sẽ thấp hơn so với giá đất nông nghiệp cùng khu vực 

sau khi đã xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện L. Ngày 16-11-2010, UBND 

huyện L họp dân lấy ý kiến những hộ dân bị thu hồi đất thì tất cả đều đồng tình 

với mức giá mà UBND tỉnh quy định, bà K có mặt và ký tên vào Biên bản và chỉ 

yêu cầu xem xét chừa đường đi và áp dụng khung giá mới nhất. 

[7] Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 56 Luật đất đai năm 2003; 

khoản 1, Điều 11 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13-8-2009 của Chính phủ; 

khoản 1, Điều 5 Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01-10-2009 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường thì không phải mọi trường hợp khi phê duyệt kinh phí bồi 

thường Nhà nước thu hồi đất đều phải xác định lại giá đất. UBND huyện L đã 

căn cứ vào quy định của địa phương bồi thường tổng số tiền 2.442.525.600 đồng 

(bao gồm 1.200 m
2
 đất thổ cư vị trí 1, khu vực 2 được bồi thường 614.000 

294



7 

 

đồng/m
2
; 20.525,9 m

2
 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm thuộc vị trí 1, khu vực 

2 được bồi thường 59.000 đồng/m
2
; hỗ trợ 50% giá đất ở vị trí 1, khu vực 2 với 

định mức hỗ trợ 1.500 m
2
 với giá 307.000 đồng/m

2
 và hoa màu - cây trái trị giá 

34.197.500 đồng) là đúng quy định của pháp luật và đảm bảo được quyền và lợi 

ích của hộ bà K.  

[8] Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ vào các quyết 

định phê duyệt bồi thường cho dự án Trung tâm hành chính V và Bệnh viện Đa 

khoa V năm 2011 với giá đất nông nghiệp là 637.000 đồng/m
2
; giá đất tại khu 

Dự án Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp A, huyện L được phê duyệt 

ngày 15-12-2010 (đất nông nghiệp vị trí 1, khu vực 2 là 153.000 đồng/m
2
, đất ở 

vị trí 1, khu vực 2 là 879.000 đồng/m
2
 để cho rằng giá đất tại Bảng giá đất năm 

2011 (theo Quyết định số 56/QĐ-UBND nêu trên) được áp dụng bồi thường cho 

bà K (đất nông nghiệp vị trí 1, khu vực 2: 59.000đ/m
2
, đất ở vị trí 1 khu vực 2: 

614.000đ/m
2
) thấp hơn giá chuyển nhượng trên thị trường tại thời điểm đó, từ đó 

kết luận phải định giá lại cho phù hợp nên quyết định hủy các quyết định hành 

chính. Tuy nhiên, giá đất tại thành phố V, tại Khu dự án Trung tâm hành chính 

V và Bệnh viện Đa khoa V không phải xã A, huyện L nơi có đất của bà K bị thu 

hồi nên không thể so sánh. Trong khi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì cho 

rằng diện tích đất thu hồi thuộc dự án Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

A, xã A nằm trên tuyến đường tỉnh lộ 44A, đoạn thuộc xã A, khu vực 1, là 

trục đường giao thông liên huyện, có điều kiện kết cấu hạ tầng xã hội thuận 

lợi hơn; còn dự án Bệnh viện huyện L thuộc xã A nằm trên tuyến đường H, 

đoạn từ UBND xã T đến chợ B, xã A thuộc khu vực 2, thưa thớt dân cư, chủ 

yếu sản xuất nông nghiệp, không có lợi thế thương mại. Khi tiến hành lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Bệnh viện huyện L, đại đa số 

người dân đều đồng tình với phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư của 

huyện và đã có 11 hộ và 01 tổ chức nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao đất 

cho Nhà nước. 

[9] Do đó, không có căn cứ để cho rằng Bảng giá đất năm 2011 mà Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành (Quyết định số 56/QĐ-UBND 

ngày 17-12-2010 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) không sát với giá thị 

trường. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm hủy một phần về giá bồi 

thường tại các Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 09-5-2011, Quyết định số 

3012/QĐ-UBND ngày 26-9-2011 của CT UBND huyện L và Quyết định số 

1665/QĐ-UBND ngày 05-8-2013 của CT UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là 

không có cơ sở.  

 Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 266, khoản 3 Điều 272 và khoản 1, 

khoản 2 Điều 274 Luật Tố tụng hành chính năm 2015;      

1. Chấp nhận Kháng nghị số 28/2018/KN-HC ngày 06-12-2018 của

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 

2. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 163/2016/HC-PT ngày 07-11-

2016 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; giao hồ sơ vụ án 

cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh để xét xử phúc thẩm 

lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- Viện trưởng VKSNDTC (để biết); 

- TAND cấp cao tại Tp Hồ Chí Minh 

(kèm hồ sơ vụ án); 

- TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (để biết); 

- Cục THADS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (để biết); 

- VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (để biết); 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: HSVA, Vụ GĐKT III (2), VT, Ths. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Văn Tiến 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 03/2019/HC-GĐT 

Ngày 28 tháng 3 năm 2019 

V/v Khiếu kiện quyết định giải 

quyết khiếu nại trong lĩnh vực  

quản lý đất đai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tiến; 

Các Thẩm phán: - Ông Tống Anh Hào; 

- Ông Nguyễn Văn Thuân; 

- Bà Đào Thị Xuân Lan; 

- Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Đông, Thẩm 

tra viên Tòa án nhân dân tối cao. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Ông Phương Hữu Oanh, Kiểm 

sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 28-3-2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên tòa 

giám đốc thẩm xét xử vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định giải quyết 

khiếu nại trong lĩnh vực quản lý đất đai”,giữa: 

1. Người khởi kiện: Ông Lữ Văn Đ, sinh năm 1954;

Trú tại:  Xóm 4, thôn A, xã H, huyện H, tỉnh Bình Định. 

Người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện: Bà Cao Thị K, sinh năm 

1954, trú tại  xóm 4, thôn A, xã H, huyện H, tỉnh Bình Định (được ủy quyền theo Văn 

bản ủy quyền ngày 11-9-2017). 

2. Người bị kiện:

2.1. CT UBND tỉnh Bình Định. 
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Người đại diện theo ủy quyền của CT UBND tỉnh Bình Định: Ông Phan 

Cao T, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định (Văn bản ủy quyền số 

5516/GUQ-UBND ngày 01-12-2016 của CT UBND tỉnh Bình Định). 

2.2. CT UBND huyện H, tỉnh Bình Định. 

Người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện H, 

tỉnh Bình Định: Ông Nguyễn Văn Đ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện H, 

tỉnh Bình Định (Văn bản ủy quyền số 27/GUQ-UBND ngày 13-9-2017 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện H). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1. Bà Cao Thị K, sinh năm 1954; 

3.2. Chị Lữ Thị Thúy D, sinh năm 1979; 

3.3. Anh Lữ Văn T, sinh năm 1981; 

3.4. Chị Lữ Thị Thúy H, sinh năm 1983; 

3.5. Chị Lữ Thị Mỹ N, sinh năm 1990. 

Cùng trú tại xóm 4, thôn A, xã H, huyện H, tỉnh Bình Định. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Thửa đất số 1025, Tờ bản đồ số 08, diện tích 187 m
2
 tọa lạc tại thôn A, xã 

H, huyện H, tỉnh Bình Định có nguồn gốc là của ông Huỳnh C thừa kế của bố 

mẹ. Năm 1989, ông Huỳnh C viết Giấy chuyển nhượng cho ông Lữ Văn Đ 01 

khoảnh đất số thửa tờ 8, Bắc giáp thổ cư Lê Đình Thuận, Tây giáp Quốc lộ 1A, 

Nam giáp thổ cư Lâm Ngọc Ẩn, Đông giáp hỏa sa để sản xuất. Năm 1989, ông 

Đ xây dựng nhà trên phần đất này. Thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 1, ngày 

27-6-2014, CT UBND huyện H ban hành Quyết định số 6047/QĐ-UBND về 

việc phê duyệt Phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có nội 

dung ông Đ được bồi thường, hỗ trợ kèm theo phương án chi tiết (106,2 m
2
 đất 

trồng cây hàng năm và tài sản trên đất) với số tiền 284.365.000 đồng. Ngày 09-

12-2014, UBND huyện H, tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 1131/QĐ-

UBND thu hồi 59,2 m
2
 đất trồng cây hàng năm thuộc thửa số 1025, Tờ bản đồ 

số 8, xã H, huyện H của gia đình ông Đ.  

Ngày 31-12-2014, CT UBND huyện H ban hành Quyết định số 

31462/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án điều chỉnh, bổ sung giá trị bồi 

thường, hỗ trợ cho gia đình ông Đ với tổng số tiền 316.896.000 đồng kèm theo 

phương án chi tiết, trong  đó ông Đ được bồi thường, hỗ trợ 59,2 m
2
 đất nông 

nghiệp xen kẽ trong khu dân cư với tổng số tiền 45.199.200 đồng (Quyết định 

này thay thế Quyết định số 6047/QĐ-UBND ngày 27-6-2014 của CT UBND 

huyện H). 

Không đồng ý với việc giải quyết bồi thường đất, ông Đ có đơn khiếu nại.  

Ngày 13-4-2015, CT UBND huyện H đã ban hành Quyết định số 1738/QĐ-

UBND giải quyết khiếu nại lần đầu giữ nguyên Quyết định số 31462/QĐ-

UBND ngày 31-12-2014 của CT UBND huyện Hoài H. Ông Đ tiếp tục có đơn 
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khiếu nại. Ngày 25-8-2015, CT UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 

2955/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại lần 2 không chấp nhận khiếu nại của ông 

Đ. 

Ngày 31-10-2016, ông Đ có đơn khởi kiện yêu cầu hủy  quyết định giải 

quyết khiếu nại lần đầu của CT UBND huyện H và quyết định giải quyết khiếu 

nại lần 2 của CT UBND tỉnh Bình Định, đồng thời yêu cầu tiến hành đo đạc lại 

diện tích đất bị thu hồi và bồi thường diện tích 106,2 m
2
 đất bị thu hồi theo giá 

đất ở, bồi thường 100% giá trị nhà ở. 

CT UBND huyện H và CT UBND tỉnh Bình Định cho rằng toàn bộ diện 

tích đất thu hồi của gia đình ông Đ nằm trong chỉ giới hành lang bảo vệ công 

trình đường bộ, toàn bộ là đất cây trồng hàng năm hình thành trước ngày 01-7-

2004, không có giấy tờ nên không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất ở. Diện 

tích đất thu hồi của gia đình ông Đ có sự khác nhau qua hai lần đo đạc là do lần 

đầu đo có sự sai sót. Sau đó, đo đạc lại diện tích đất thu hồi thực tế là 59,20 m
2
. 

Việc giải quyết khiếu nại đối với ông Đ là đúng pháp luật. 

Tại Bản án hành chính sơ  thẩm số 22/2017/HC-ST ngày 20-6-2017, Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Định quyết định: 

Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Lữ Văn Đ yêu cầu Tòa án hủy các 

Quyết định giải quyết khiếu nại số 2955/QĐ-UBND ngày 25-8-2015 của CT UBND 

tỉnh Bình Định, Quyết định giải quyết khiếu nại số 1738/QĐ-UBND ngày 13-4-2015 

của CT UBND huyện H, tỉnh Bình Định và yêu cầu xem xét bồi thường phần diện 

tích đất bị thu hồi 106,2 m
2
 theo đơn giá đất ở và bồi thường 100% giá nhà ở theo 

quy định. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng 

cáo của các đương sự. 

Ngày 20-6-2017, ông Đ có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 158/2017/HC-PT ngày 15-9-2017, 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng quyết định:  

Chấp nhận kháng cáo của ông Lữ Văn Đ; 

Sửa Bản án hành chính sơ thẩm số 22/2017/HC-ST ngày 20-6-2017 của 
Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định. 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Lữ Văn Đ. 

Hủy các Quyết định giải quyết khiếu nại số 2955/QĐ-UBND ngày 25-8-2015 

của CT UBND tỉnh Bình Định, Quyết định giải quyết khiếu nại số 1738/QĐ-UBND 
ngày 13-4-2015 của CT UBND huyện H, tỉnh Bình Định. 

 Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí. 

Ngày 06-12-2017, CT UBND tỉnh Bình Định có đơn đề nghị Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với 
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Bản án hành chính phúc thẩm số 158/2017/HC-PT ngày 15-9-2017 của Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

Ngày 04-5-2018, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định có Công văn số 

75/ĐĐBQH-VP kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét đơn đề 

nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đối với Bản án hành chính 

phúc thẩm nêu trên. 

Ngày 24-10-2018, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có Quyết định số 

22/2018/KN-HC kháng nghị Bản án hành chính phúc thẩm số158/2017/HC-PT 

ngày 15-9-2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; đề nghị Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy Bản 

án hành chính phúc thẩm số 158/2017/HC-PT ngày 15-9-2017 của Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề 

nghị Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao nhưng theo hướng hủy Bản án sơ thẩm và Bản án phúc thẩm, 

giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại sơ thẩm theo đúng quy định của 

pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Về tố tụng: Theo Đơn khởi kiện của ông Đ ngày 31-10-2016, ông Đ 

nhận được Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 25-8-2015 của CT UBND tỉnh 

Bình Định vào ngày 25-8-2015. Tuy nhiên, tại Bản tự khai ngày 10-02-2017, bà 

K (là vợ của ông Đ) xác định vợ chồng bà có nhận được quyết định giải quyết 

khiếu nại của CT UBND tỉnh Bình Định nhưng không nhớ ngày, tháng, năm và 

tại Bản tự khai ngày 20-6-2017, bà K lại xác định ngày 27-10-2015 nhận được 

Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 25-8-2015 nêu trên. Khi xem xét giải quyết 

vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm không thu thập chứng cứ làm 

rõ ông Đ nhận được Quyết định số 2955/QĐ-UBND nêu trên chính xác vào ngày, 

tháng, năm nào để xác định thời hiệu khởi kiện còn hay đã hết mà đã thụ lý giải 

quyết là không đúng. Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 116 Luật Tố tụng 

hành chính năm 2015 thì “Thời hiệu khởi kiện đối với từng trường hợp được quy 

định như sau: a) 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành 

chính, hành vi hành chính, quyết định buộc thôi việc”. Đối chiếu quy định trên, 

nếu ngày 25-8-2015 hoặc thậm chí là ngày  27-10-2015, ông Đ nhận được Quyết 

định số 2955/QĐ-UBND nêu trên mà đến ngày 31-10-2016 ông Đ mới khởi kiện 

thì cũng đã hết thời hiệu khởi kiện. 

 [2] Về nội dung: Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thấy rằng thửa 

đất số 1025, Tờ bản đồ số 08, xã H, huyện H, tỉnh Bình Định mà ông Lữ Văn Đ 

đang quản lý, sử dụng có nguồn gốc do nhận chuyển nhượng của ông Huỳnh C 

theo Giấy sang nhượng ngày 19-8-1989. Theo Giấy sang nhượng đất của ông 

Huỳnh C năm 1989 có nội dung: “Nguyên tôi có một khoảnh đất số Thửa tờ 8… 

nay vì gia đình khó khăn vợ chồng tôi không đủ sức để sản xuất và tôi sang lại 

cho vợ chồng ông Lê Văn Đ, bà Cao Thị K”. Theo Sổ mục kê năm 1997, thửa đất 
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trên là thửa số 11, Tờ bản đồ số 8 diện tích 120 m
2
, loại đất màu. Như vậy, giấy 

sang nhượng đất năm 1989, Sổ mục kê năm 1997 đều thể hiện thửa đất của ông Đ 

là đất màu. Nhưng tại Bản đồ và Sổ mục kê VN – 2000, Hồ sơ kỹ thuật của Văn 

phòng đăng ký quyền sử dụng đất ngày 20-9-2014 thể hiện thửa đất của ông Đ là 

đất ở nông thôn. Quá trình sử dụng ông Đ chưa được Nhà nước cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất ở, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi 

giải quyết vụ án Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm chưa thu thập đầy 

đủ chứng cứ, tài liệu làm rõ vì sao có sự mâu thuẫn nêu trên để xác định chính xác 

thửa đất của ông Đ là đất màu hay đất ở mà Tòa án cấp sơ thẩm đã không chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của ông Đ về việc bồi thường theo đơn giá đất ở; còn Tòa 

án cấp phúc thẩm xác định thửa đất của ông Đ là đất ở cũng đều chưa có đủ căn 

cứ vững chắc. 

[3] Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 203-HĐBT ngày 21-

12-1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành điều lệ bảo vệ đường bộ thì 

hành lang bảo vệ các công trình giao thông đường bộ được quy định đối với 

đường quốc lộ tính từ mép đường trở ra hai bên là 20 m. Theo hồ sơ kỹ thuật 

thửa đất đo vẽ ngày 15-6-2014 phục vụ cho công tác bồi thường giải phóng mặt 

bằng thì toàn bộ diện tích đất của ông Đ bị thu hồi nằm trong chỉ giới hành lang 

bảo vệ công trình đường bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 203-

HĐBT ngày 21-12-1982 của Hội đồng Bộ trưởng. Điều 8 Nghị định số 203-

HĐBT nêu trên quy định trong phạm vi bảo vệ hành lang đường bộ: “1. Nghiêm 

cấm xây dựng nhà cửa, lều quán, kho tàng, công trình (tạm thời hoặc vĩnh 

cửu)…v.v…”. Như vậy, từ năm 1982, phần đất của ông Đ bị thu hồi đã thuộc 

phạm vi đất bảo vệ hành lang công trình giao thông đường bộ. Năm 1989, ông Đ 

nhận chuyển nhượng đất từ ông Huỳnh C là đất màu để sản xuất, nhưng quá 

trình sử dụng ông Đ xây dựng công trình, nhà ở có phần thuộc đất bảo vệ hành 

lang công trình giao thông đường bộ. Do đó, việc xây dựng công trình, nhà trên 

phần đất thu hồi là vi phạm Điều 8 Nghị định số 203-HĐBT nêu trên.Tòa án cấp 

phúc thẩm cho rằng ông Đ xây dựng nhà ở không bị cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền xử lý vi phạm hành chính do xây dựng nhà ở nằm trong chỉ giới hành 

lang công trình bảo vệ đường bộ; tuy nhiên, việc cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quy hoạch, cắm mốc chỉ giới hành lang an toàn giao thông vào thời gian 

nào thì trong hồ sơ vụ án không có tài liệu nào thể hiện. Tòa án cấp phúc thẩm 

cũng chưa làm rõ nội dung trên mà đã nhận định việc CT UBND tỉnh Bình Định 

và CT UBND huyện H cho rằng ông Đ xây dựng nhà ở sau thời điểm công bố 

cắm mốc lộ giới được quy định tại Nghị định số 203-HĐBT ngày 21-12-1982 

của Hội đồng Bộ trưởng là không có cơ sở cũng chưa có căn cứ. 

[4] Theo Biên bản kiểm kê tổng hợp đất đai, nhà cửa, công trình và tài sản 

trên đất bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng ngày 07-6-2014 và phương án chi 

tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do giải phòng mặt bằng để thực hiện dự 

án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 ngày 21/7/2014, hộ ông Đ bị thu 

hồi 106,20 m
2
 đất. Theo Hồ sơ kỹ thuật thửa đất ngày 20-9-2014, Phương án bổ 

sung chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do giải phóng mặt bằng lập 

ngày 22-9-2014 và Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 09-12-2014 của UBND 

huyện H, tỉnh Bình Định về việc thu hồi đất để xây dựng công trình mở rộng 
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Quốc lộ 1 thì hộ ông Đ bị thu hồi 59,20 m
2
 đất trồng cây hàng năm và ông Đ chỉ 

được bồi thường 59,20 m
2
 đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư. Như vậy, 

khi tiến hành đo đạc diện tích đất bị thu hồi của gia đình ông Đ có sự khác nhau 

về diện tích, quá trình giải quyết vụ án, ông Đ yêu cầu xác định diện tích đất bị 

thu hồi là 106,20 m
2
, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm chưa 

thu thập chứng cứ làm rõ diện tích đất của ông Đ bị thu hồi thực tế là bao nhiêu 

là thiếu sót. 

[5] Bởi các lẽ trên, căn cứ điểm a khoản 2 Điều 266, khoản 3 Điều 272 và 

khoản 1 Điều 274 Luật tố tụng hành chính năm 2015; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Chấp nhận Kháng nghị số 22/2018/KN-HC ngày 24-10-2018 của

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 

2. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 158/2017/HC-PT ngày 15-9-2017

của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và Bản án hành chính sơ thẩm số 

22/2017/HC-ST ngày 20-6-2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định; giao hồ 

sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định để xét xử sơ thẩm lại theo đúng 

quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 

- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- Viện trưởngVKSNDTC (để biết); 

- TAND cấp cao tại Đà Nẵng (để biết); 

- TAND tỉnh Bình Định (kèm hồ sơ vụ án); 

- Cục THADS tỉnh Bình Định; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: Vụ GĐKT III (2),  

VT (TANDTC), HS, Ths. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Văn Tiến
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

Quyết định giám đốc thẩm 

Số: 02/2019/HC-GĐT 

Ngày 28 tháng 3 năm 2019 
V/v khiếu kiện Quyết định  

giải quyết khiếu nại 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Tống Anh Hào; 

Các thẩm phán: - Ông Nguyễn Văn Thuân; 

- Ông Nguyễn Văn Tiến; 

- Bà Đào Thị Xuân Lan; 

- Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Đông, Thẩm 

tra viên Tòa án nhân dân tối cao. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Ông Phương Hữu Oanh, Kiểm 

sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Ngày 28-3-2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên tòa 

giám đốc thẩm xét xử vụ án hành chính về việc khiếu kiện Quyết định số 

220/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc 

giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính giữa: 

1. Người khởi kiện: Ông Mai Xuân L sinh năm 1950;

Địa chỉ: Số 102, đường T, khóm 7, phường A, thành phố B, tỉnh Bạc 

Liêu. 

2. Người bị kiện: Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Địa chỉ: Số 05 NTT, phường A, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. 
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Người đại diện theo ủy quyền của Người bị kiện: Ông Nguyễn Trường G - 

Quyền Trưởng phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 3 - Thanh tra tỉnh 

Bạc Liêu (Văn bản ủy quyền ngày 12-11-2014). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Trường Đại học BL. 

Địa chỉ: Số 178, đường V, phường C, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. 

Người đại diện theo ủy quyền của Trường Đại học BL: Ông Hồ Văn T- 

Trưởng phòng hành chính quản trị, Trường Đại học BL (Văn bản ủy quyền số 

95/GUQ-ĐHBL ngày 22-3-2013). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Ngày 01-6-1982, UBND tỉnh Minh Hải ban hành Quyết định số 90/QĐ-UB 

về việc giao Trường Quản lý hợp tác hóa NN cho Trường Trung học Sư phạm 

tỉnh MH (nay là trường Đại học BL) để xây dựng trường. Ngày 30-01-1991, 

Trường Trung học Sư phạm MH ban hành Quyết định số 35/QĐ về việc tạm 

giao đất làm nhà và sản xuất cho ông Mai Xuân L (là cán bộ nhân viên nhà 

trường) ô số 10, lô số 4 diện tích 1.155 m
2
 thuộc phần đất do UBND tỉnh Minh 

Hải tạm giao cho Trường. Năm 2007, thực hiện dự án nâng cấp mở rộng đường 

TH, UBND tỉnh Bạc Liêu đã thu hồi đất của 11 hộ, gia đình trong đó có hộ ông 

L bị thu hồi 431,9 m
2
 đất thuộc phần đất được tạm giao. Ngày 12-8-2008, 

UBND thị xã B ban hành Quyết định số 960/QĐ-UBND về việc công bố mức 

tiền bồi thường, hỗ trợ cho ông L với số tiền 12.012.264 đồng (giá trị tài sản trên 

đất). Không đồng ý với giá bồi thường, ông L có đơn khiếu nại. Ngày 13-4-

2009, CT UBND thị xã B ban hành Quyết định số 118/QĐ-UBND giải quyết 

khiếu nại đã bác yêu cầu xin được bồi thường giá trị đất của ông L. Sau đó, ông 

L tiếp tục khiếu nại. Ngày 03-02-2010, CT UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành 

Quyết định số 220/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần 2: Bác khiếu nại 

của ông L, giữ nguyên Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 13-4-2009 của CT 

UBND thị xã B và hỗ trợ thêm công tôn tạo san lấp mặt bằng cho hộ ông L với 

giá 80.000đ/m
2
. 

 Ngày 25-5-2012, ông L có đơn khởi kiện yêu cầu xem xét lại Quyết định số 

220/QĐ-UBND và yêu cầu được bồi thường 431,9 m
2
 đất theo quy định của 

pháp luật. 

 CT UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng diện tích đất ông L bị thu hồi là của 

Trường Trung học Sư phạm MH. Việc Trường Trung học Sư phạm MH giao đất 

cho ông L không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền. Việc CT UBND thị 

xã B và CT UBND tỉnh Bạc Liêu giải quyết khiếu nại của ông L là đúng quy định 

của pháp luật. 
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 Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 09/2013/HC-ST ngày 03-4-2013, Tòa án 

nhân dân tỉnh Bạc Liêu quyết định: 

Bác yêu cầu của ông Mai Xuân L kiện yêu cầu hủy Quyết định số 220/QĐ-UB 

ngày 03-02-2010 của CT UBND tỉnh Bạc Liêu đối với yêu cầu được bồi thường giá 

trị diện tích đất bị thu hồi. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng 

cáo của các đương sự. 

Ngày 10-4-2013, ông L có đơn kháng cáo toàn bộ Bản án sơ thẩm.  

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 85/2015/HC-PT ngày 21-10-2015, 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định:  

Bác kháng cáo của ông Mai Xuân L; 

Giữ nguyên các quyết định của Bản án sơ thẩm. 

 Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí.  

Ngày 10-7-2016, ông L có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc 

thẩm đối với Bản án hành chính phúc thẩm số 85/2015/HC-PT ngày 21-10-2015 

của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.  

Ngày 22-10-2018, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có Quyết định số 

20/2018/KN-HC kháng nghị Bản án hành chính phúc thẩm số 85/2015/HC-PT 

ngày 21-10-2015 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; đề 

nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm theo 

hướng hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 85/2015/HC-PT ngày 21-10-2015 

của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bản án hành chính 

sơ thẩm số 09/2013/HC-ST ngày 03-4-2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu; 

giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại theo đúng quy định của pháp 

luật. 

 Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhất trí 

với việc kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thấy rằng: Quyết định số 

35/QĐ ngày 30-01-1991 của Trường Trung học Sư phạm MH về việc tạm giao 

đất làm nhà và sản xuất cho ông L là không đúng thẩm quyền. Theo quy định tại 

Điều 46 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ quy định 
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bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện 

quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất và giải quyết về đất đai quy định như sau: “Đất được giao không 

đúng thẩm quyền trước ngày 01-7-2004 nhưng người đang sử dụng đất đã nộp 

tiền để sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì việc bồi thường, hỗ 

trợ về đất được thực hiện theo quy định sau: 1. Trường hợp sử dụng đất trước 

ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì người đang sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ 

về đất đối với diện tích và loại đất được giao…”. 

[2] Ông L sử dụng đất ổn định từ năm 1991, Điều II Quyết định số 35/QĐ 

ngày 30-01-1991 của Trường Trung học Sư phạm MH còn có nội dung: “Ông L 

có trách nhiệm nộp lệ phí sử dụng đất theo quy định của Nhà nước (193đ/m
2
), 

trước mắt mỗi ô đất làm nhà đóng 10.000đ, mỗi ô đất sản xuất dưới 1.000 m
2
 

đóng 5.000đ”. Tuy nhiên, ông L có nộp tiền để được sử dụng đất hay không 

chưa được Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm làm rõ, Tòa án hai cấp chỉ căn cứ 

vào việc đất được giao không đúng thẩm quyền để bác yêu cầu đòi bồi thường 

về đất của ông L là không đúng. Nếu ông L đã nộp tiền để được sử dụng đất thì 

ông L được bồi thường về đất theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 84/NĐ-CP 

của Chính phủ; việc UBND thị xã B và UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ bồi thường, hỗ 

trợ về tài sản trên đất và hỗ trợ công tôn tạo san lấp mặt bằng cho ông L là chưa 

đủ căn cứ. 

[3] Phần đất ông L sử dụng là đất Nhà nước đã giao cho Trường Trung 

học sư phạm MH từ năm 1982, đến năm 1991 nhà trường đã giao cho nhiều cán 

bộ nhân viên để ở và sản xuất, trong đó có gia đình ông L. Ông L sử dụng đất ổn 

định, năm 1998 Trường Trung học sư phạm BL được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất diện tích 20.842,50 m
2
 không bao gồm diện tích đất ông L đã 

được giao, quá trình sử dụng Trường Trung học sư phạm MH, Trường Trung 

học sư phạm BL nay là Trường Đại học BL đều không có tranh chấp về quyền 

sử dụng đất. Theo ông L thì trước năm 1997, khu đất nhà trường giao cho cán bộ 

nhân viên đã quy hoạch là khu dân cư. Thực tế, theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất của 

ông L do Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh BL lập năm 2006 thì thửa đất của ông L được xác định là đất 

lâu năm khác và đất ở nông thôn. Theo Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác 

định nghĩa vụ tài chính số 608/PC-VPĐK ngày 07/10/2008 do Văn phòng đăng 

ký quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã B cung cấp thì 

ông L đang sử dụng Thửa số 85, Tờ bản đồ số 117, diện tích 1.168,62 m
2
 trong 

đó có 300 m
2
 đất ở và 868,62 m

2
 đất vườn…  
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[4] Phần đất ông L sử dụng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền dụng 

đất, Quyết định số 35/QĐ ngày 30-01-1990 của Trường Trung học Sư phạm MH 

không phải là một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai 

năm 2003, nhưng ông L sử dụng đất trước ngày 15-10-1993, nay không có tranh 

chấp, trên đất có nhà của ông L và đất đã được xác định mục đích đất ở khu dân 

cư. Tại Biên bản kiểm định khối lượng, chất lượng đất và tài sản trên đất thuộc 

phạm vi giải tỏa của Ban giải phóng mặt bằng UBND thị xã B ngày 15-8-2006 

đã xác định đất ông L làm nhà, sản xuất đã sử dụng ổn định, không có tranh 

chấp từ năm 1991 đến nay. Theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Nghị định số 

84/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ nêu trên quy định: “1. Trường hợp 

thu hồi đối với đất sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 nhưng không có 

Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 50 

của Luật Đất đai và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đất đó không có 

tranh chấp thì việc bồi thường, hỗ trợ về đất thực hiện theo quy định sau: 

a). Trường hợp đất đang sử dụng là đất có nhà ở và không thuộc một 

trong các trường hợp sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định này 

(các trường hợp do lấn chiếm, vi phạm quy hoạch) thì người đang sử dụng đất 

được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất ở theo quy định tại khoản 2 

Điều 83 và khoản 5 Điều 84 của Luật Đất đai tại thời điểm có quyết định thu hồi 

đất. Đối với phần đất vượt quá hạn mức giao đất ở và phần diện tích đất vườn, 

ao trên cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở (nếu có) 

thì được bồi thường, hỗ trợ về đất theo quy định đối với đất nông nghiệp xen kẽ 

trong khu dân cư;…” 

[5] Trường hợp gia đình ông L không đủ điểu kiện bồi thường về đất theo 

quy định tại Điều 46 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ 

thì cũng phải xem xét gia đình ông L có đủ điều kiện thì được bồi thường đất 

theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 

của Chính phủ. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm bác yêu cầu khởi 

kiện của ông L về hủy Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của CT 

UBND tỉnh Bạc Liêu là không đúng quy định của pháp luật. 

[6] Mặt khác, việc thu hồi đất của gia đình ông L trong hồ sơ vụ án không 

có quyết định thu hồi đất mà chỉ có quyết định phê duyệt bồi thường. Khi giải 

quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm cũng không thu thập 

các tài liệu về việc thu hồi đất và tình trạng đất của ông L1 mà đã không chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của ông L là có thiếu sót. 
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[7] Bởi các lẽ trên, căn cứ khoản 2 Điều 266, khoản 2

Điều 272 và khoản 2 Điều 274 Luật tố tụng hành chính 2015; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Chấp nhận Kháng nghị số 20/2018/KN-HC ngày 22-10-2018 của

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

2. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 85/2015/HC-PT ngày 21-10-2015

của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bản án hành chính 

sơ thẩm số 09/2013/HC-ST ngày 03-4-2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu; 

giao hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại theo đúng quy định của pháp 

luật. 

Nơi nhận: 

- Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- Viện trưởngVKSNDTC (để biết); 

- TAND cấp cao tại Tp Hồ Chí Minh 

(để biết); 

- TAND tỉnh Bạc Liêu (kèm hồ sơ); 

- Cục THADS tỉnh Bạc Liêu; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu: HS, Vụ GĐKT 3 (2), VT, Ths. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Tống Anh Hào
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