
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số:  1530 /QĐ-CT   
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                  Tuyên Quang, ngày 08  tháng 10 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Tháy, thôn Đầm Hồng 3,  
xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang (lần hai) 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền  địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra 
Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư số 
02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra 
Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. 

 Xét đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Tháy,  

Địa chỉ: Thôn Đầm Hồng 3, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

 I. Nội dung khiếu nại 

 Bà Hoàng Thị Tháy khiếu nại Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 
15/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa về việc giải quyết 
khiếu nại của bà Hoàng Thị Tháy, thôn Đầm Hồng 3, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm 
Hóa, cụ thể như sau: 

1. Theo biểu Danh mục kiểm kê, phục vụ công tác kiểm kê ghi đất trồng cây 
lâu năm 5.985 m2 (đã thu hồi, đền bù 188 m2, còn thiếu 5.797 m2); Đất trồng cây 
hàng năm 5.125 m2 (đã thu hồi, đền bù 3.370 m2; còn thiếu 1.755 m2). Yêu cầu đền 
bù 5.797 m2 đất trồng cây lâu năm và 1.755 m2 đất trồng cây hàng năm. 

2. Đường dây điện dài khoảng 500m chỉ được hỗ trợ di chuyển. Đề nghị 
đền bù đường điện dài khoảng 500m (dây đôi) và 71 cột cọc tre. 

3. Đào đắp nền nhà ở khối lượng 147 m3, đã đền bù áp đơn giá đào bằng 
máy. Đề nghị đền bù khối lượng 147 m3 áp đơn giá đào bằng thủ công. 
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4. Đất ở 400 m2 đã đền bù áp đơn giá vị trí 2 không đúng. Yêu cầu áp giá 
đền bù vị trí 1 theo đơn giá năm 2020. 

5. Vị trí đất trồng cây hàng năm 3.370 m2 đã đền bù vị trí 4 không đúng. 
Yêu cầu áp giá đền bù vị trí 1 theo đơn giá năm 2020. 

6. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa phải có quyết định thu hồi 
đất riêng cho gia đình bà. 

II. Kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện Chiêm Hóa 

1. Diễn biến vụ việc 

Thực hiện Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 03/10/2009 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất xây dựng Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa; ngày 
05/10/2009, Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa ban hành Quyết định số 824/QĐ-
UBND về việc thu hồi đất của 39 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích đất thu 
hồi là 283.771 m2, trong đó: Hộ ông Trần Xuân Ửng (chồng bà Hoàng Thị Tháy) 
thu hồi diện tích 5.022 m2 đất. 

Ngày 06/10/2009, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa ban hành 
Quyết định số 2340/QĐ-CT về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư công trình: Xây dựng Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa. Trong đó, hộ ông 
Trần Xuân Ửng (chồng bà Hoàng Thị Tháy) được bồi thường, hỗ trợ với tổng số 
tiền là: 178.520.754 đồng, gồm: Bồi thường, hỗ trợ về đất 80.450.200 đồng; bồi 
thường hỗ trợ cây, cối, hoa màu 27.948.300 đồng; bồi thường hỗ trợ vật kiến trúc 
33.882.254 đồng; hỗ trợ di chuyển 3.000.000 đồng; thưởng di chuyển đúng tiến 
độ 4.000.000 đồng; hỗ trợ ổn định đời sống, ổn định sản xuất 5.040.000 đồng; hỗ 
trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm 4.200.000 đồng; hỗ trợ mua sắm công 
cụ sản xuất 5.000.000 đồng; chính sách hỗ trợ khác 15.000.000  đồng. 

Sau khi nhận đủ tiền bồi thường, hỗ trợ nêu trên, bà Hoàng Thị Tháy không 
nhất trí với Quyết định số 2340/QĐ-CT ngày 06/10/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân huyện Chiêm Hóa về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và đã làm 
đơn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa đề nghị giải quyết. 

2. Kết quả giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa  

Ngày 15/4/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa ban hành 
Quyết định số 1266/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của hộ bà Hoàng Thị 

Tháy, thôn Đầm Hồng 3, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa (lần đầu), cụ thể: “Điều 1.  

- Chấp nhận điều chỉnh đền bù thửa đất trồng cây hàng năm diện tích 
3.370 m2 từ vị trí 4 lên vị trí 3 cho phù hợp với các quy định của pháp luật tại thời 
điểm thu hồi đất; đền bù bổ sung nền nhà đổ xi măng (vữa ba ta) của 01 gian nhà 
ở, diện tích 14,5 m2. 

- Yêu cầu Chủ đầu tư thanh toán số tiền 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm 
nghìn đồng) cho hộ bà Hoàng Thị Tháy do chi trả thiếu so với Quyết định số 
2340/QĐ-CT ngày 06/10/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hoá. 

- Không công nhận các nội dung khiếu nại còn lại được nêu tại đơn khiếu 
nại ngày 31/7/2019 và biên bản làm việc chốt nội dung khiếu nại ngày 24/3/2020 
giữa Tổ công tác số 3455 với hộ bà Hoàng Thị Tháy, thôn Đầm Hồng 3 (thôn 
Đầm Hồng 5 cũ), xã Ngọc Hội. 
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- Giữ nguyên các nội dung khác của hộ bà Hoàng Thị Tháy nêu tại Quyết 
định số 824/QĐ-UBND ngày 05/10/2009 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thu 
hồi đất xây dựng Nhà máy thuỷ điện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang;  Quyết định 
số 2340/QĐ-CT ngày 06/10/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm 
Hóa về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: 
Xây dựng nhà máy thuỷ điện Chiêm Hoá, huyện Chiêm Hoá. 

Bà Hoàng Thị Tháy không nhất trí, đã làm đơn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh đề nghị giải quyết 06 nội dung nêu tại Mục I của Văn bản này. 

III. Kết quả kiểm tra, xác minh 

 Việc giải quyết khiếu nại (lần 2) của bà Hoàng Thị Tháy thuộc thẩm 
quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; căn cứ quy định của pháp luật, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ 
chức kiểm tra, xác minh, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết 
vụ việc, kết quả cụ thể như sau: 

1. Theo biểu Danh mục kiểm kê, phục vụ công tác kiểm kê ghi: Đất trồng 
cây lâu năm 5.985 m2 (đã thu hồi, đền bù 188 m2, còn thiếu 5.797 m2); đất trồng 
cây hàng năm 5.125 m2 (đã thu hồi, đền bù 3.370 m2, còn thiếu 1.755 m 2). Yêu 
cầu đền bù 5.797 m2 đất trồng cây lâu năm và 1.755 m2 đất trồng cây hàng năm 

- Tại Bản đồ thu hồi đất và Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 05/10/2009 
của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa về việc thu hồi đất xây dựng Nhà máy 
thủy điện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, thể hiện: Hộ ông Trần Xuân Ửng 
(chồng bà Hoàng Thị Tháy) bị thu hồi tổng diện tích 5.022 m2 đất, gồm 03 thửa 
đất, thuộc tờ bản đồ thu hồi đất số 2, cụ thể: Thửa số 61, diện tích 3.370 m2, loại 
đất trồng cây hàng năm (NHK); thửa số 62, diện tích 588 m2, trong đó: 400 m2 
loại đất ở nông thôn (ONT) và 188 m2 loại đất trồng cây lâu năm (LNK); thửa số 
72, diện tích 1.064 m2 loại đất trồng rừng sản xuất (RSM). 

- Tại tờ khai về sử dụng đất và tài sản do ông Trần Xuân Ửng tự kê khai và 
ký tên ngày 23/6/2008 (tại Mục I, tình hình sử dụng đất), ông Trần Xuân Ửng đã 
kê khai có tổng diện tích 5.022 m2 đất (gồm 03 thửa đất trùng với các thửa đất 
trên bản đồ thu hồi đất và quyết định thu hồi đất đã nêu trên) . 

- Tại Biên bản kiểm tra, kiểm kê diện tích đất và tài sản trên đất thu hồi của 
hộ ông Trần Xuân Ửng do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện 
Chiêm Hóa lập ngày 20/7/2008, thể hiện: Tổng diện tích thu hồi là 5.022 m2 đất 
(bao gồm 03 thửa đất như ông Trần Xuân Ửng đã kê khai trong tờ khai sử dụng 
đất nêu trên), ông Trần Xuân Ửng đã ký thừa nhận. 

- Tại Biên bản họp xét bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Hội đồng bồi 
thường huyện Chiêm Hóa họp xét ngày 02/10/2009, kết luận hộ ông Trần Xuân 
Ửng đủ điều kiện bồi thường tổng diện tích 5.022 m2 đất (gồm toàn bộ 03 thửa 
đất theo tờ khai sử dụng đất và biên bản kiểm tra, kiểm kê diện tích đất và tài sản 
trên đất thu hồi nêu trên). 

- Ngày 06/10/2009, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa ban hành 

Quyết định số 2340/QĐ-CT về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư công trình: Xây dựng nhà máy thủy điện Chiêm Hóa, thể hiện: Hộ ông 

Trần Xuân Ửng được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng số tiền là: 
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178.520.754 đồng, trong đó: Bồi thường, hỗ trợ về đất 80.450.200 đồng (đã bao 
gồm toàn bộ diện tích 5.022 m2 đất thu hồi nêu trên). 

- Tại biên bản làm việc ngày 04/6/2020 giữa Thanh tra Sở Tài nguyên và 
Môi trường với ông Trần Văn Phú (người được bà Hoàng Thị Tháy ủy quyền), 

ông Trần Văn Phú đã công nhận việc gia đình bị Nhà nước thu hồi 03 thửa đất, 
tổng diện tích 5.022 m2 đất là đúng. 

Như vậy, hộ bà Hoàng Thị Tháy chỉ bị thu hồi 03 thửa đất, với tổng diện 
tích 5.022 m2 và đã được bồi thường, hỗ trợ đầy đủ theo quy định. 

Việc bà Hoàng Thị Tháy (chồng là ông Trần Xuân Ửng) xuất trình 01 bản 
sao (photocopy) Biểu danh mục kiểm kê, phục vụ công tác kiểm kê ngày 23/6/2008 

có ghi diện tích đất trồng cây lâu năm 5.985 m2 và đất trồng cây hàng năm 5.125 m2 
để yêu cầu bồi thường đủ diện tích 5.985 m2 đất trồng cây lâu năm và 5.125 m2 đất 

trồng cây hàng năm là không có căn cứ giải quyết. 

2. Đường dây điện dài khoảng 500m chỉ được hỗ trợ di chuyển. Đề nghị 
đền bù đường điện dài khoảng 500m (dây đôi) và 71 cột cọc tre 

Ngày 07/5/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Thanh 
tra tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ 

đất huyện Chiêm Hóa, Ủy ban nhân dân xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, Nhà 
máy thủy điện ICT Chiêm Hóa và các đơn vị liên quan tổ chức trao đổi, đối thoại 

trực tiếp với bà Hoàng Thị Tháy và ông Trần Văn Phú (người được bà Tháy ủy 
quyền); sau khi phân tích, giải thích theo quy định của pháp luật, bà Tháy có ý 

kiến: Nhất trí không khiếu nại nội dung này nữa; việc hộ bà Hoàng Thị Tháy đề 
nghị hỗ trợ nêu trên đã được Chủ đầu tư hỗ trợ 3.000.000 đồng, hộ bà Hoàng Thị 

Tháy đã nhận đủ (thể hiện tại 02 phiếu chi: ngày 16/3/2009 số tiền 1.500.000 đồng 
và ngày 10/2/2010 số tiền 1.500.000 đồng). 

3. Đào đắp nền nhà ở khối lượng 147 m3, đã đền bù áp đơn giá đào bằng 
máy. Đề nghị đền bù khối lượng 147 m3 áp đơn giá đào bằng thủ công 

- Tại điểm 2, mục II của Biên bản kiểm tra, kiểm kê diện tích đất và tài sản 
trên đất thu hồi do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Chiêm Hóa lập 
ngày 20/7/2008, thể hiện: Đào san đất bằng máy cự ly < 70m, khối lượng 1.088 m3  

- Tại Quyết định số 2340/QĐ-CT ngày 06/10/2009 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện Chiêm Hóa về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư, thể hiện: Hộ ông Trần Xuân Ửng được bồi thường hỗ trợ vật kiến trúc là 
33.882.254 đồng; trong đó có hạng mục: Đào san đất bằng máy cự ly < 70m, khối 

lượng 1.088 m3 đã được bồi thường với số tiền 5.177.792 đồng.  

Ông Trần Xuân Ửng (chồng bà Hoàng Thị Tháy) đã nhận đủ số tiền theo 

quyết định phê duyệt nêu trên. 

Như vậy, việc xác định khối lượng đào san đất nền nhà ở cho hộ bà Hoàng 

Thị Tháy được áp đơn giá đào bằng máy là đúng với nội dung đã kiểm tra, kiểm 
kê tại Biên bản kiểm tra, kiểm kê ngày 20/7/2008. Việc bà Hoàng Thị Tháy đề 

nghị đền bù khối lượng đào san đất nền nhà ở áp đơn giá đào thủ công là không có 
căn cứ xem xét giải quyết. 
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4. Đất ở 400 m2 đã đền bù áp đơn giá vị trí 2 không đúng. Yêu cầu áp giá 
đền bù vị trí 1 theo đơn giá năm 2020 

Ngày 07/5/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Thanh 
tra tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ 
đất huyện, Ủy ban nhân dân xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, Nhà máy thủy điện 
ICT và các đơn vị liên quan tổ chức trao đổi, đối thoại trực tiếp với bà Hoàng Thị 
Tháy và ông Trần Văn Phú (người được bà Tháy ủy quyền); sau khi phân tích, 
giải thích theo quy định của pháp luật, bà Tháy có ý kiến: Nhất trí không khiếu nại 
nội dung này nữa; việc bồi thường 400 m2 đất ở tại nông thôn cho hộ bà Hoàng 
Thị Tháy đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa bồi thường bảo 
đảm đúng quy định. 

5. Vị trí đất trồng cây hàng năm 3.370 m2 đã đền bù vị  trí 4 không đúng. 
Yêu cầu áp giá đền bù vị trí 1 theo đơn giá năm 2020 

- Tại bản đồ thu hồi đất, Biên bản kiểm tra, kiểm kê diện tích đất và tài sản 
trên đất thu hồi và Biên bản họp xét bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thể hiện: 
Thửa đất số 61, tờ bản đồ thu hồi số 02, diện tích 3.370 m2 đất trồng cây hàng năm 
của bà Hoàng Thị Tháy có vị trí tại thôn Đầm Hồng 3 (thôn Đầm Hồng 5 cũ) gần 
với các thửa đất trồng cây hàng năm của các hộ thôn Bắc Ngoã, xã Ngọc Hội. 

- Tại Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về quy định phân vùng, phân khu vực, phân loại đường phố và phân vị trí 
đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Tại biểu số 01CH/PL-ĐHN - Phân loại vị trí 
đất trồng cây hàng năm địa bàn huyện Chiêm Hoá) thửa đất nêu trên thuộc khu 
vực 2, vị trí 3. Theo Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 
2009 thì khu vực 2, vị trí 3, đơn giá đất là 12.400 đồng/m2. 

- Tại Quyết định số 2340/QĐ-CT ngày 06/10/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân huyện Chiêm Hóa về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
công trình: Xây dựng nhà máy thủy điện Chiêm Hóa, huyện Chiêm Hóa thể hiện: Hộ 
bà Hoàng Thị Tháy được bồi thường, hỗ trợ về đất với tổng số tiền 80.450.200 đồng, 
trong đó: Bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 3.370 m2 đất trồng cây hàng năm, đã 
áp dụng khu vực 2, vị trí 4, đơn giá 7.900 đồng/m2 thành tiền 26.623.000  đồng. Hộ 
bà Hoàng Thị Tháy đã nhận đủ số tiền theo quyết định phê duyệt. 

Tuy nhiên, việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa phê duyệt 
phương án bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 3.370 m2 đất trồng cây hàng năm 
của hộ bà Hoàng Thị Tháy thuộc khu vực 2, vị trí 4 là chưa chính xác. Nội dung 
này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa đã ban hành Quyết định số 
1266/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 về việc giải quyết khiếu nại đối với bà Hoàng 
Thị Tháy, điều chỉnh lại diện tích 3.370 m2 đất trồng cây hàng năm từ vị trí 4 sang 
vị trí 3 là đúng quy định. 

Như vậy, việc bà Hoàng Thị Tháy yêu cầu bồi thường đất trồng cây hàng 
năm theo đơn giá vị trí 1 là không có căn cứ để giải quyết. 

6. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa phải có quyết định thu 
hồi đất riêng cho gia đình bà 
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Tại thời điểm Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa ban hành Quyết định thu 
hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, hệ thống pháp 
luật đất đai năm 2003 đang có hiệu lực thi hành. 

Tại điểm b, Khoản 2, Điều 53 của 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 khiếu nại về đất đai quy 
định: “Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của Ủy ban nhân dân cấp 
huyện theo thẩm quyền ban hành về việc thu hồi đất đối với từng thửa đất có nội 
dung bao gồm tên, địa chỉ người bị thu hồi đất; số tờ bản đồ hoặc số của bản 
trích đo địa chính, số thửa, loại đất, diện tích”.  

- Tại điểm b, Khoản 2, Điều 10 bản Quy định kèm theo Quyết định số 
12/2008/QĐ-UBND ngày 26/7/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quy định về quy 
trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử 
dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục 
đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang quy định: “Quyết định của 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành theo 
thẩm quyền về việc thu hồi đất đối với từng thửa đất có nội dung bao gồm tên, địa 
chỉ người bị thu hồi đất; số tờ bản đồ hoặc số của bản đồ trích đo địa chính, số 
thửa, loại đất, diện tích”.  

- Tại Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 05/10/2009 của Ủy ban nhân dân 
huyện Chiêm Hóa về việc thu hồi đất xây dựng Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa, 
tỉnh Tuyên Quang đã thể hiện rõ tên, địa chỉ người bị thu hồi đất; số tờ bản đồ thu 
hồi, số thửa, loại đất, diện tích đất bị thu hồi, (cụ thể: Hộ ông Trần Xuân Ửng 
(chồng bà Tháy) bị thu hồi 03 thửa với tổng diện tích 5.022 m2 thuộc tờ bản đồ 
thu hồi đất số 02, gồm: Thửa số 61, diện tích 3.370 m2, loại đất trồng cây hàng 
năm (NHK); thửa số 62, diện tích 588 m2, trong đó: 400 m2 đất ở và 188  m2 đất 
trồng cây lâu năm (LNK); thửa số 72, diện tích 1.064 m2, loại đất trồng rừng sản 
xuất (RSM).  

Như vậy, Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 05/10/2009 của Ủy ban nhân 
dân huyện Chiêm Hóa về việc thu hồi đất xây dựng Nhà máy thủy điện Chiêm 
Hóa, tỉnh Tuyên Quang đối với 39 hộ gia đình, cá nhân trong đó có hộ ông Trần 
Xuân Ửng (chồng bà Hoàng Thị Tháy) là đúng quy định của pháp luật. Việc bà 
Hoàng Thị Tháy khiếu nại  Quyết định thu hồi đất riêng từng hộ gia đình là khiếu 
nại sai. 

IV. Kết quả đối thoại  

Ngày 7/5/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Thanh tra tỉnh, 
Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, Ủy ban nhân dân xã Ngọc Hội và Nhà máy 
thủy điện ICT Chiêm Hóa đã đối thoại trực tiếp với bà Hoàng Thị Tháy và ông 
Trần Văn Phú (người được bà Tháy ủy quyền); Tại buổi đối thoại bà Hoàng Thị 
Tháy và ông Trần Văn Phú không cung cấp thêm được giấy tờ, tài liệu gì bổ sung 
để chứng minh cho những nội dung khiếu nại. 

V. Kết luận 

1.  Việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa ban hành Quyết định số 
1266/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 về việc giải quyết khiếu nại của hộ bà Hoàng Thị 
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Tháy, thôn Đầm Hồng 3, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa (lần đầu) là đúng quy định 
của pháp luật. 

2. Bà Hoàng Thị Tháy khiếu nại Quyết định 1266/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa là khiếu nại sai.  

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận và giữ nguyên Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 
15/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa về việc giải quyết khiếu 
nại của bà Hoàng Thị Tháy, thôn Đầm Hồng 3, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa. 

Yêu cầu bà Hoàng Thị Tháy thực hiện nghiêm Quyết định số 1266/QĐ-
UBND ngày 15/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa. 

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường công bố, công khai và giao 
Quyết định này cho bà Hoàng Thị Tháy theo đúng quy định tại Điều 29, Nghị 
định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. 

 Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu 
không đồng ý thì bà Hoàng Thị Tháy có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa 
án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính. 

 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh thanh tra tỉnh; Giám đốc Sở 
Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa; Chủ tịch 
UBND xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và bà 
Hoàng Thị Tháy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ;  
- Thanh tra Chính phủ;  
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;        (Báo cáo) 
- Ban dân nguyện, UBTVQH; 
- Ban Tiếp công dân Trung ương; 
- Thường trực Tỉnh ủy;  
- Thường trực HĐND tỉnh;  
- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh;  
- UBKT Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; 
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, ĐĐBQH và HĐND tỉnh; 
- Thanh tra tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Phó CVP UBND tỉnh; 
- UBND huyện Chiêm Hóa;        
- Như Điều 4 (Thi hành); 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
-  Lưu: VT, TCD. (P) 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thế Giang 
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