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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Thanh Dũng
Các Thẩm phán:

Bà Mai Thị Tú Oanh
Ông Phan Tô Ngọc

- Thư ký phiên tòa: Bà Ức Minh Thanh Thúy - Thư ký Tòa án nhân dân
cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh
tham gia phiên tòa: Ông Hà Văn Hừng - Kiểm sát viên.
Trong các ngày 26 và 30 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở, Tòa án nhân dân
cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành
chính thụ lý số: 365/2019/TLPT-HC ngày 30 tháng 5 năm 2019 về việc “Khiếu
kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”.
Do Bản án hành chính sơ thẩm số 06/2019/HCST ngày 24 tháng 4 năm
2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương bị kháng cáo.
Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 92/2020/QĐ-PT ngày
02 tháng 6 năm 2020, giữa các đương sự:
- Người khởi kiện: Bà Trần Hà G, sinh năm 1984.
Địa chỉ: khu phố B, phường Th, thị xã D, tỉnh Bình Dương.
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Văn H, sinh năm 1958.
Địa chỉ: khu phố B, phường Th, thị xã D, tỉnh Bình Dương. (có mặt)
- Người bị kiện:
1/. Ủy ban nhân dân thị xã T, tỉnh Bình Dương.
2/. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã T, tỉnh Bình Dương.
Cùng địa chỉ: phường U, thị xã T, tỉnh Bình Dương.
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Ngô Quang S - Phó Chủ tịch. (có văn
bản xin xét xử vắng mặt)

- Người kháng cáo: Ông Trần Văn H – đại diện người khởi kiện.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Người khởi kiện bà Trần Hà G trình bày:
Bà Trần Hà G là người sử dụng đất đối với thửa đất 325, 340 tờ bản đồ số
33 tại xã K theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 04032, H 04033 ngày
04/8/2008.
Ngày 04/10/2018, bà Trần Hà G được UBND phường K, thị xã T mời đến
trụ sở UBND phường K để nghe “Vận động nhận tiền và bàn giao mặt bằng
thực hiện công trình nâng cấp mở rộng đường ĐT747B thuộc phường K”.
Tại đây, bà Trần Hà G được đại diện UBND phường K và đại diện Trung
tâm Phát triển quỹ đất thị xã T thông báo cho biết: Các thửa đất số 325 và 340 tờ
bản đồ số 33 thuộc quyền sử dụng của bà G bị thu hồi một phần để thực hiện dự
án nâng cấp mở rộng đường ĐT747B (đoạn từ nút giao M đến điểm giao với
đường TB - cổng X). Tổng diện tích đất bị thu hồi là: 145m2; mức bồi thường,
hỗ trợ mà bà được nhận là: 128.905.350 đồng theo đơn giá 168.000 đồng/m2,
tính luôn các khoản hỗ trợ chỉ 800.000 đồng/m2, không sát giá thị trường gây
thiệt hại quyền lợi cho bà G. Tại thời điểm nay, bà G chưa biết bất kỳ thông tin
gì về việc thu hồi đất nên đã yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giao các quyết
định, văn bản liên quan đến vấn đề này.
Ngày 09/10/2018, tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã T, bà G được
ông Tống Minh Phát - chức vụ: Trưởng phòng bồi thường bàn giao các văn bản
tài liệu và quyết định sau:
+ Biên bản kiểm kê về đất đai và các tài sản trên đất số 317/BBKK ngày
28/12/2011;
+ Bảng áp giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư số 88/TTPTQĐ-KT ngày
02/7/2012;
+ Quyết định thu hồi đất số 8811/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 của UBND
huyện (nay là thị xã) T;
+ Quyết định về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư số 10465/QĐUBND ngày 16/10/2012 của UBND huyện (nay là thị xã) T.
Bà G cho rằng quyết định nêu trên được ban hành từ năm 2012 nhưng các
cơ quan có thẩm quyền không bàn giao và chi tiền bồi thường cho bà G, đến nay
không còn giá trị pháp lý. Mặt khác, UBND huyện (nay là thị xã) T áp giá bồi
thường 168.000 đồng/m2 đất là không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013
và 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; không sát giá thị trường, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bà G khi bị
Nhà nước thu hồi đất, do đó, bà G chưa nhận tiền bồi thường.
Vì các lý do nêu trên, bà Trần Hà G khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân
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tỉnh Bình Dương tuyên hủy quyết định hành chính sau đây:
+ Quyết định số 8811/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 của UBND huyện (nay
là thị xã) T về việc thu hồi đất của bà Trần Hà G;
+ Quyết định số 10465/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 của UBND huyện
(nay thị xã) T về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho bà Trần Hà G;
+ Quyết định số 5478/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của Chủ tịch UBND
thị xã T về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Trần Hà G.
Người bị kiện UBND thị xã T, Chủ tịch UBND thị xã T - ông Ngô Quang S

trình bày:
- Về cơ sở pháp lý, trình tự, thủ tục bồi thường công trình Nâng cấp, mở
rộng đường ĐT 747B đoạn từ nút giao M đến điểm giao với đường TB - cổng
X:
+ Ngày 20/9/2010, UBND huyện (nay là thị xã) T ban hành Thông báo số
277/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án tỉnh lộ ĐT 747B, đoạn
Bình Chuẩn - Hội Nghĩa.
+ Ngày 13/10/2011, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số
2998/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT-747B đoạn từ nút giao M đến điểm
giao với đường TB - cổng X.
+ Ngày 27/10/2011, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (nay là thị xã) T
phối hợp với UBND xã (nay là phường) K tổ chức họp công khai Dự án tổng thể
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT-747B
đoạn từ nút giao M đến điểm giao với đường TB - cổng X tại xã (nay là phường)
K.
+ Ngày 28/12/2011, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với
UBND xã (nay là phường) K kiểm kê đất và tài sản gắn liền với đất của bà Trần
Hà G.
+ Ngày 03/5/2012, UBND huyện (nay là thị xã) T ban hành Thông báo số
201/TB-UBND về việc điều chỉnh Thông báo số 277/TB-UBND ngày
20/9/2010 của UBND huyện (nay là thị xã) T về việc thu hồi đất để thực hiện dự
án tỉnh lộ ĐT 747B, đoạn Bình Chuẩn - Hội Nghĩa.
+ Ngày 10/5/2012 và ngày 11/5/2012, Chi nhánh Trung tâm Phát triển
quỹ đất huyện (nay là thị xã) T phối hợp với UBND xã (nay là phường) K tổ
chức họp công khai dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công
trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT-747B đoạn từ nút giao M đến điểm giao với
đường TB - cổng X (đoạn thuộc xã K). Đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở
UBND phường K và các Văn phòng khu phố nơi có đất bị ảnh hưởng công trình
từ ngày 11/5/2012 đến ngày 31/5/2012 (có biên bản làm việc).
+ Ngày 05/6/2012, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (nay là
thị xã) T phối hợp với UBND xã (nay là phường) K kết thúc niêm yết công khai
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Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Nâng cấp, mở rộng
đường ĐT-747B đoạn từ nút giao M đến điểm giao với đường TB - cổng X
(đoạn thuộc phường K). Trong thời gian từ ngày 11/5/2012 đến ngày 31/5/2012.
+ Ngày 27/8/2012, UBND huyện (nay là thị xã) T ban hành Quyết định số
8811/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 145m2 thuộc một phần thửa đất số
325, 340 tờ bản đồ số 33 tại xã K của bà Trần Hà G, đã được UBND huyện (nay
là thị xã) T cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H04033 và số H04032
ngày 04/8/2008, theo trích đo địa chính do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện
(nay là thị xã) T xác lập. Loại đất: CLN: 145m2.
+ Ngày 16/10/2012, UBND huyện (nay là thị xã) T ban hành Quyết định
số 10465/QĐ-UBND về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho bà Trần Hà
G, theo đó:
+ Bồi thường về đất CLN: 45m2 x 168.000 đồng/m2 = 24.360.000 đồng;
+ Hỗ trợ đất nắn tuyến: 26m2 x 941.850 đồng/m2 = 24.488.100 đồng;
+ Hỗ trợ đất NN (=50%): 119m2 x 672.750 đồng/m2 = 80.057.250 đồng;
=> Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là: 128.905.350 đồng.
Ngày 01/12/2014, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã T mời bà Trần Hà
G nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, nhưng bà Trần Hà G không đến nhận.
Ngày 18/12/2014, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã T tiếp tục mời bà
Trần Hà G nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng bà Trần Hà G không đến tham
dự. Tại buổi làm việc cùng ngày, ông Trần Văn H là cha ruột của bà Trần Hà G
đại diện đã nhận Quyết định số 10465/QĐ-UBND ngày 16/10/2012.
Ngày 02/02/2016, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã T tiếp tục mời bà
Trần Hà G nhận tiền và nhận quyết định bồi thường, hỗ trợ, nhưng bà Trần Hà G
không đến tham dự.
Ngày 21/3/2016, UBND thị xã T ban hành Thông báo số 186/TB- UBND
ngày 21/3/2016 về việc nhận tiền bồi thường và bàn giao đất thu hồi đối với bà
Trần Hà G.
Ngày 24/3/2016, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã T phối
hợp với UBND phường K công bố và bàn giao Thông báo trên cho bà Trần Hà
G, bà G không đến tham dự nhưng ông Hai là cha ruột bà G đại diện nhận
Thông báo số 186/TB-UBND.
Ngày 05/10/2018, Chủ tịch UBND thị xã T ban hành Quyết định số
5478/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Trần Hà G.
Về trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ Chi nhánh Trung tâm
Phát triên quỹ đất đã thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tai
Điều 46 và Điều 47 Quyết định số 87/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của
UBND tỉnh Bình Dương. Trong quá trình thực hiện, Chi nhánh Trung tâm triển
quỹ đất thị xã T đã phối hợp với UBND phường K chức họp dân công khai
Phương án bồi thường, niêm yết công khai Phương án bồi thường (có biên bản
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họp dân, biên bản công khai).
Như vậy, việc bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 145m2 đất bị thu hồi
của bà G là đúng theo quy định. Do đó, UBND thị xã T và Chủ tịch UBND thị
xã T đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xem xét, giải quyết vụ án đúng
quy định của pháp luật đối với yêu cầu của người khởi kiện.
Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 06/2019/HC-ST ngày 24 tháng 4 năm
2019, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã quyết định:
Căn cứ vào các Điều 30, Điều 32, khoản 2 Điều 79, Điều 116, Điều 134,
khoản 1 Điều 158, khoản 1 Điều 164, điểm a khoản 2 Điều 193 và Điều 194 của
Luật Tố tụng hành chính năm 2015;
Căn cứ Điều 18, Điều 40 của Luật Khiếu nại;
Căn cứ Điều 41, Điều 42 của Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ khoản 2 Điều 14, Điều 31 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày
13/8/2009 của Chính phủ bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất,
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ 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, lệ phí Tòa án.
Bác yêu cầu khởi kiện của bà Trần Hà G đối với yêu cầu hủy các quyết
định sau: Quyết định số 8811/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 của UBND huyện
(nay là thị xã) T về việc thu hồi đất của bà Trần Hà G; Quyết định số 10465/QĐUBND ngày 16/10/2012 của UBND huyện (nay là thị xã) T về việc bồi thường,
hỗ trợ và tái định cư cho bà Trần Hà G; Quyết định số 5478/QĐ-UBND ngày
05/10/2018 của Chủ tịch UBND thị xã T về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với
bà Trần Hà G.
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo
của đương sự.
Ngày 30/4/2019, ông Trần Văn H – đại diện người khởi kiện có đơn
kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Trần Văn H vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng
cáo, đề nghị Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ
yêu cầu khởi kiện của bà Trần Hà G.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh
tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án:
- Về việc chấp hành pháp luật: Hội đồng xét xử phúc thẩm và những
người tham gia tố tụng đã chấp hành đúng các quy định của Luật tố tụng hành
chính.
- Về nội dung: Tòa án cấp sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của bà Trần Hà
G là có căn cứ. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bà
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Trần Hà G, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại
phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận
định:
[1] Về tố tụng:
Đơn kháng cáo của ông Trần Văn H làm trong thời hạn luật định, được
Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm.
Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện
vắng mặt, có văn bản xin xét xử vắng mặt. Hội đồng xét xử căn cứ Điều 225
Luật tố tụng hành chính tiến hành xét xử vắng mặt đối với người bị kiện.
[2] Về nội dung: Bà Trần Hà G khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định số
8811/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 của UBND huyện (nay là thị xã) T về việc thu
hồi đất của bà Trần Hà G; Quyết định số 10465/QĐ-UBND ngày 16/10/2012
của UBND huyện (nay là thị xã) T về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và
Quyết định số 5478/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của Chủ tịch UBND thị xã T
về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Trần Hà G.
[2.1] Xét tính hợp pháp của Quyết định số 8811/QĐ-UBND về việc thu
hồi đất:
Để thực hiện dự án
M đến điểm giao với đường TB – Cổng X đã được Chính phủ và UBND tỉnh
Bình Dương chấp thuận, ngày 27/8/2012, UBND huyện (nay là thị xã) T ban
hành Quyết định số 8811/QĐ-UBND thu hồi đất của bà Trần Hà G là đúng thẩm
quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 38 và khoản 2 Điều 44 Luật Đất đai 2003.
Về trình tự, thủ tục thu hồi đất: Trên cơ sở xét duyệt của UBND tỉnh Bình
Dương, UBND huyện (nay là thị xã) T ban hành Thông báo số 277/TB-UBND
về việc thu hồi đất để thực hiện dự án là đúng trình tự thủ tục. Ngày 27/10/2011,
Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND xã K tổ chức họp công khai
dự án tại xã K, bà Trần Hà G không có mặt. Ngày 03/5/2012, UBND huyện (nay
là thị xã) T ban hành Thông báo số 201/TB-UBND điều chỉnh Thông báo số
277/TB-UBND. Các thông báo về việc thu hồi đất nêu trên không được gửi cho
bà Trần Hà G.
Ngày 27/8/2012, UBND huyện (nay là thị xã) T ban hành Quyết định số
8811/QĐ-UBND thu hồi của bà Trần Hà G diện tích đất 145m2 để thực hiện dự
án
747B. UBND huyện (nay là thị xã) T cho rằng đã gửi thư
mời bà G đến nhận quyết định thu hồi đất 02 lần nhưng bà G không đến, do đó
UBND huyện (nay là thị xã) T tiến hành niêm yết quyết định thu hồi đất tại trụ
sở UBND xã K và văn phòng ấp. Tuy nhiên, UBND huyện (nay là thị xã) T
không cung cấp được chứng cứ chứng minh đã thông báo cho bà G về việc thu
hồi đất hợp lệ. Đến ngày 09/10/2018, Trung tâm phát triển quỹ đất UBND thị xã
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T mới lập biên bản cung cấp đầy đủ hồ sơ thu hồi đất cho bà Trần Hà G. Như
vậy, có căn cứ xác định UBND huyện (nay là thị xã) T đã vi phạm trình tự, thủ
tục ban hành quyết định thu hồi đất được quy định tại Điều 130 Nghị định
181/2004/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003.
Tuy nhiên, về nội dung Quyết định số 8811/QĐ-UBND thu hồi đất của bà
Trần Hà G để thực hiện dự án
giao M đến điểm giao với đường TB – Cổng X phục vụ lợi ích công cộng, phát
triển kinh tế - xã hội tại địa phương là đúng quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật
Đất đai 2003. Hiện tại dự án cũng đã được thực hiện và đưa vào sử dụng nên
việc hủy Quyết định thu hồi đất số 8811/QĐ-UBND là không cần thiết.
[2.2] Xét tính hợp pháp của Quyết định số 10465/QĐ-UBND ngày
16/10/2012 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:
Quyết định số 10465/QĐ-UBND được UBND huyện (nay là thị xã) T ban
hành ngày 16/10/2012, đến 18/12/2014 Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã T
mới tiến hành công bố và bàn giao cho bà Trần Hà G (có cha là ông Trần Văn H
đại diện nhận). Tại biên bản làm việc ngày 09/3/2017 của Thanh tra tỉnh Bình
Dương, đại diện của UBND thị xã T thừa nhận do không đủ kinh phí chi trả tiền
bồi thường cho người dân nên UBND huyện (nay là thị xã) T đã không mời bà
G lên để bàn giao quyết định và chi trả bồi thường. Việc chậm bàn giao quyết
định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất và chậm tiến hành chi trả tiền
bồi thường do lỗi của UBND huyện (nay là thị xã) T, được UBND huyện (nay là
thị xã) T thừa nhận.
Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày
03/12/2004 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đất đai 2003 thì: “Trường hợp …. a)
Bồi thường chậm do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường gây ra mà giá
đất tại thời điểm bồi thường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố cao hơn giá
đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm
trả tiền bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại
thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết
định thu hồi”.
Người bị kiện không cung cấp được chứng cứ chứng minh giá đất tại thời
điểm năm 2014 thấp hơn thời điểm năm 2012 nhưng vẫn áp dụng giá bồi thường
năm 2012 là gây thiệt hại đến quyền lợi của người bị thu hồi đất. Tòa án cấp sơ
thẩm cho rằng giá đất năm 2014 và 2012 tương tự nhau nên không chấp nhận
yêu cầu khởi kiện của bà G về việc hủy quyết định bồi thường song cũng không
có chứng cứ chứng minh. Bà G khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định số 10465/QĐUBND ngày 16/10/2012 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là có căn cứ, được
Hội đồng xét xử chấp nhận.
[2.3] Xét tính hợp pháp của Quyết định số 5478/QĐ-UBND về cưỡng chế
thu hồi đất:
Do trình tự, thủ tục thu hồi đất có vi phạm nên ngày 05/10/2018 Chủ tịch
UBND thị xã T ban hành Quyết định số 5478/QĐ-UBND cưỡng chế thu hồi đất
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của bà Trần Hà G là không đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, như đã nhận
định tại mục [2.1], việc thực hiện dự án là nhằm phục vụ lợi ích công cộng, đúng
với quy định của Luật đất đai và hiện tại dự án đã đi vào hoàn thiện nên việc hủy
quyết định thu hồi đất cũng như quyết định cưỡng chế thu hồi đất không còn cần
thiết.
[2.4] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy có căn cứ chấp
nhận một phần kháng cáo của ông Trần Văn H, sửa một phần bản án sơ thẩm.
[3] Do kháng cáo được chấp nhận nên bà Trần Hà G không phải chịu án
phí hành chính phúc thẩm.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ vào khoản 2 Điều 241, Điều 242 Luật tố tụng hành chính;
Căn cứ Điều 38, Điều 39 và Điều 44 Luật Đất đai 2003; Nghị định
181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày
03/12/2004 của Chính phủ của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
2003;
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, giữ quản lý và sử
dụng án phí, lệ phí Tòa án;
Chấp nhận một phần kháng cáo của ông Trần Văn H – đại diện người
khởi kiện. Sửa một phần Bản án hành chính sơ thẩm số 06/2019/HC-ST ngày 24
tháng 4 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.
1/. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Trần Hà G.
Hủy Quyết định số 10465/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 của UBND huyện
(nay là thị xã) T về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho bà Trần Hà G.
Buộc UBND thị xã T, tỉnh Bình Dương thực hiện lại việc bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư cho bà Trần Hà G khi thu hồi đất thực hiện dự án
M đến điểm giao với đường TB –
Cổng X theo quy định pháp luật.
2/. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trần Hà G về việc đề nghị
hủy: Quyết định số 8811/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 của UBND huyện (nay là
thị xã) T về việc thu hồi đất của bà Trần Hà G và Quyết định số 5478/QĐUBND ngày 05/10/2018 của Chủ tịch UBND thị xã T về việc cưỡng chế thu hồi
đất đối với bà Trần Hà G.
3/. Về án phí:
- Án phí hành chính sơ thẩm: UBND thị xã T phải chịu 300.000 đồng.
Hoàn lại cho bà Trần Hà G 300.000 đồng tạm ứng án phí sơ thẩm theo
biên lai thu số 0026904 ngày 19/12/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình
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Dương.
- Án phí hành chính phúc thẩm: Hoàn lại cho bà Trần Hà G 300.000 đồng
tạm ứng án phí do ông Trần Văn H đại diện nộp theo biên lai thu số 0026995
ngày 04/5/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương.
4/. Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.
Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSND cấp cao tại TP. HCM;
- TAND tỉnh Bình Dương;
- VKSND tỉnh Bình Dương;
- Cục THADS tỉnh Bình Dương;
- ĐS (3);
- Lưu VP (3), HS (2).13b.

Hoàng Thanh Dũng
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