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UY BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN

CONG HOA xA HQ! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p — Tir do — Hnh phüc

Sé/QD-UBND

Cain Xuyên, ngày,g tháng 10 nàm 2019

QUYET DINH
ye vic giãi quyt khiêu nti cüa ông Trãn Van Giáp
thôn Hung M5 xã Cam Thành.
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN HUYIN
Can cir luât T chüc Chjnh quyn dja phuong ngày 19/6/20 15;
Can cur 1ut Khiu nti ngây 11/11/2011; Ngh djnh s 75/2012/ND-CP
ngày 03/10/20 12 cüa ChInh phü quy djnh chi tit rnit s diu cüa Lut Khiu
nai
Can cur Lut Dt dai nãm 2003; Lut dt dai nãm 2013 và các Nghj djnh,
van ban pháp 1ut hung dn thi hânh;
Can cur Thông tu 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 cüa Thanh tra
ChInh phü quy djnh quy trInh giãi quyt khiu nti hành chInh;
Can cur Thông tu' so 10/2018/TT-BTC ngây 30/01/2018 cüa B Tãi chInh
V/v sura dôi, b sung mt so diêu cüa Thông tu s 76i'2014/TT-BTC v thu tin
su' diing dt.
Xét dan khiu ni cüa ông Trn Van Giáp nhn dan ngày 14/8/20 19 (Dan
không dê ngày, tháng, näm); ni dung: "Náin 2005 tói du'crc UBND xd Cm
Thành bàn cho 01 mánh dat tai xà' Cn Gàt thón Tan 17iih Can vó'i dién tIch 140
m2

vol giá 30 triu dóng,' ngày 12/12/2005 tO! dd nçp dà s tié'n cho UBND xã

Cam Thành tçii phiêu thu so 435 nguài nç5p lien là anh tral tOi là óng TrOn Van
T5 và du'çc giao 01 quyét djnh cO'p dO't khOng mang ten tOi ma mang ten Tru'o'ng
Th/ Ctrang dé nOm 1gm trong iàc chtra lam

dU'Q'C

các thà 4w theo quy dfnh. Nàm

2019 tOi lam dan xin c4p giy chà'ng nhn quyn sz'c ding dOt thi ngày 19/6/2019
UBND xà COrn Thành rnJi tO! len dé xthc d/nh ngha v là! chInh, vOl Sd tin
phO! np là 318 triu dO'ng, nhzrng gia dInh tO! khOng ihOng nhdt"
Sau khi xem xét Báo cáo so 08/BC-DKTXM ngay 24/10/2019 cüa Doàn
kim tra v kt qua kiëm tra, xác rninh giái quyt don khiu ni cüa ông Trn
Van Giáp dja chi Thôn Hu'ng M' xã Cam Thành (theo Quye't dinh s6 3676/QDUBND ngày 19/9/20 19 cüa Chá tjch UBND huyn).

Cli ü tic/i UBND 1,tiyii n/i fIn th4:
1. V nhân than cüa ngu'ôi khiêu nii:
- HQ ten: Trân Van Giáp;
- Ngày, tháng, närn sinh: 20/02/1964;
- CMND: 87038422;
- No'i Cu trii: 'ftôn Hung M xã Cam Thành.
2. Khái quát chung v vñng dt quy hoch xü' Con Gát thôn Tan Vinh
Can
Vñng dt xir Cn Gát thôn Tan Vinh Cn dugc UBND xã Cam Thành 1p
quy hoch dt dan cu grn 9 lô dt, din tIch mi lô 140 m 2 (7m x 20rn) dugc
UBND huyn phé duyt vâo nãrn 1996, sau khi quy hoch du'gc duyt UBND xä
Cm Thành dã t c!ic ban cho các h có nhu cu và dã dugc UBND huyn cp
GCNQSD dt cho các ho. Nãrn 2005 UBND xã Crn Thành to chirc kiêrn tra
th'c da con tha ra 01 lô dt so vâi quy hoch, vj trI lô dt phia Tây giáp dt
ông Ninh, phIa DOng giáp dat bà Thu, UBND xã Cam Thãnh ban lô dat trên vi
din tIch 140 m2 cho ông Iran Van Giáp.
3. V ban dt và thu tiên dt cüa ông Trãn Van Giáp
- Näm 2005 sau khi kiêrn tra 1i quy hoch vng dt dan Cu xi Cn Gát
thôn Tan Vinh Cn cOn thra ra 01 lô dt vii din tIch 140 rn2 (7m x 20rn) nhu
dä nêu & trén, UBNI) xã Crn Thành da dOng ban lô dat trên cho Ong Trân Van
T' can b tu' pháp xà, nhung do khó khän ye tài chInh nên Ong T' dã dimg ten
mua lô dt trên cho Ong Trân Van Giáp là em trai cña Ong Iran Van T vi giá
30 triu dng tii phiu thu tiên so 435 ngày 29/12/2005.
- Kiêm tra ho so, sO sách toán tai UBND xã Cam Thânh:
Tii So chi tit thu, chi qu' tin rnt ngân sách xã Cam Thânh nãm 2005
phán ánh: Phiêu thu sO 435 ngày 29/12/2005 anh T' Tru&ng Ban tu pháp xã np
tin dóng gop xây ding vói s tin 30.000.000 dng.
Ti So qu5 tiCn mt ngân sách xã 2005 phán ánh: Anh 1,2 Truông Ban Ui
pháp xã np tin dóng gop xây drng 30.000.000 dng.
Tii chtng tIr thu ngân sách luu giü ti UBND xã Cam Thành phán ánh:
SO chung tr thu sO 435 ngày 29/12/2005 ông Trân Van T, dja chi thôn Hung
Ms', Tru'Ong Ban tu' pháp xã Cm Thành thu dóng gop xay dçrng, s tin
30.000.000 dng.
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Sau khi ông Trân Van T np s tin 30.000.000 dng nói trén d mua lô
dt cho ông Trân Van Giáp thI UBND xã Cam Thành giao cho ông Trân Van
Giáp Quyêt dnh so 78 QD/UB ngày 30/6/1994 cüa UBNID huyn v vic giao
dt dan cu mang ten Truo'ng Thj Cuang vi din tIch 140 m2 ti vüng Cn Gát
thôn Tan Vinh Cn.
Trong qua trInh ông Trn Van Giáp lam don xin cp GCNQSD dt kern
theo Quyêt djnh giao dt mang ten Trucing Thj Cucmg; UBND xà Cm Thành
phát hin quyt djnh giao dt nói trên không có Co s&, ngày 2 1/11/2017 UBND
xã có t trInh s 641/TTr-UBND v vic d nghj thu hi Quyt djnh s 78
QD/UB ngày 30/6/1994 v vic giao dat cho bâ Cuong; phông Tài nguyen —
Môi trixô'ng dã tin hành xác minh Quyêt djnh giao dt cho bà Cuang thI phát
hin dày l Quyêt djnh duqc 1p khng, bà Tnrong Thj Cucrng không mua dt ti
UBND xã Cam Thành; ngày 15/11/20 18 UBND huyn có Quyt djnh s
4792/QD-UBND ye vic thu hôi và hüy bö Quyêt djnh giao dat so 78 QD/UB
ngày 30/6/1994 cüa UBND huyn giao dt cho bà Truong Thj Cuong tai vüng
Cn Gát thôn Tan Vinh Can.
4. V hin tqing thu'a dat.
Lô dt UBND xã Cm Thành ban cho h ông Trân Van Giáp trong quy
hoch dan cii vüng Cn Gát thôn Tan Vinh Cn duc UBND huyn phê duyt
näm 1996 có din tIch 140 m2 (7m x 20m) phia Bäc giáp hành lang Quc 1 1A;
phIa Nam giáp dAt nông nghip; phIa Tây giáp dat ông Ninh; phIa Dông giáp dat
bà Thu, hin trng 18 dAt chua si.r dung lam nhà & hay bAt ki mt mt mic dIch
nào khác.
5. Qua trinh giãi quyt cüa UBND xã Cam Thành:
Ngày 24/6/2016 UBND xä Cam Thành nhn thrçc don kiên nghj và ho so
xin cap GCNQSD dat cüa h ông Trân Van Giáp; ho so gôm Quyêt djnh (Bla
xanh) s 78 QD/UB ngày 30/6/1994 cüa UBND huyn mang ten Tnuong Thj
Cuong; Phiu thu s 435 ngày 29/12/2005 mang ten Trân Van T np thay cho
ông TrAn Van Giáp; ngày 29/9/20 17 UBND xä CAm Thành có báo cáo so
386/UBND glri UBND huyn v khó khan, vuOng mac trong vic giao dat thixc
dja và cAp GCNQSD dAt cho h ông Trân Van Giáp và xin kin chi do cüa
UBND huyn. Ngây 13/10/2017 UBND huyn dui din phông Tài nguyen —
Môi tnu&ng dã có buôi lam vic v&i UBND xà Cam Thành và h gia dInh ông
TrAn Van Giáp, thng nhAt giao UBND xâ Cam Thành to chüc bui lam vic v&i
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các can b qua các thô!i ki dé lam rö vic cp GCNQSD dt cho h ông Giáp
(Bla xanh mang ten Truo'ng Th Cuang). Ngày 07/11/2017 UBND xã Cm
Thành da lam vic các can b qua các thi kS' có lien quan xác djnh vic cp ban
dt cho h ông Trn Van Giáp tii vüng Cn Gát thôn Tan Vinh Cn là dñng
thirc t; con Quyêt djnh s 78 QD/LTB ngày 30/6/1994 cüa UBND huyn là do
ông Pham Hüu Ng9 nguyen can b xà Crn Thành viêt näm 1996 khi các h có
ten mua dt và bàn giao lti cho TJBND xà d np li cho UBNID huyn do bà
Cu'ong không mua dt và Quyêt djnh do là quyt dnh khng. Nhi.rng nãm 2005
UBND xã Cam Thành dua cho h ông Giáp dê lam chirng cü ye vic dugc giao
dt; nay d nghj thu hôi và giãi quyt düt diem dt cho ông Giáp. Ngày
25/7/2019 UBND xã Crn Thành t chtrc buôi lam vic vth h Ong Iran Van
Giáp d giái quyt s tin chênh lch nghia vv tài chInh phài np 318 triu dng;
tuy nhiên h ông Trn Van Giáp chixa thng nht np s tin trên.
6. V vic thiyc hin nghia vii tài chInh cüa hE ông Trân Van Giáp so
vó'i giá dat UBND tinh quy d!nh ti thOi diem cp, ban dat.
Nãm 2005 UBND xã Cm Thành ban cho ông Trân Van Giáp 01 10 dat ti
vüng Cn Gát thôn Tan Vinh Cn vOi diên tIch 140 m2, thu s tin 30.000.000
dng; véi giá 214.286 d/m2 ; thp hon giá dt UBND tinh quy djnh tui Quyt
dinh s 2404 QD/UB—NIL1 ngày 27/12/2004 ye vic ban hành giá dat trên dja
bàn tinh là 185.7 14d/m2 (Giá dt & UBNID tinh quy djnh xtr Cn Gát näm 2005
là 400.000d/m2 ); cii th là s tin 30.000.000 dng ông Trân Van Giáp dã np
vào ngân sách xã Crn Thành tuong duong 75 m2 (75 m2 x 400.000 dng);
chênh 1ch din tIch dat ông Giap chua th?c hin dü nghia v tài chInh so vci
giá dt UBND tinh quy djnh là 65 m2 tai thai dim mua dt.
Tir nhü'ng van d nell trên cho thây
- Vic UBND xã Cam Thành näm 2005 dông ' ban cho ông Trân Van
Giáp 01 Jo dat ti vüng Cn Gát thôn Tan Vinh Can vâi din tIch 140 m2 ti
vng quy hoch dan cu duç'c UBND huyn phé duyt nãm 1996 vii giá
30.000.000 dng thu vào ngân sách xã là di'rng thrc tê.
Tuy nhiên giá dt UBND xã Cm Thành ban cho ông Trân Van Giáp thâp
han giá dt UBND tinh quy djnh ti Quyêt djnh s 2404 QD/UB—NL1 ngày
27/12/2004 ye yjéc ban hành giá dat trén dja bàn tinh, chi tuung duo'ng 75 m;
s din tIch gia dInh Ong Giáp chua np dü tin sir diing dt tti thi dim nàm
2005 so vi giá dt UBND tinh quy djnh là 65 m2. Tháng 2 nam 2019 Ong Trân
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Van Giáp lam dan xin cap GCNQSD dt UBND xã Cam Thành và phông Tài
nguyen — Môi trithng xác djnh li toàn b lô dt theo giá dt ti th?ii dim cp
GCNQSD dat trü di so tiên 30.000.000 dng ông Trn Van Giáp dã np nàm
2005 (140m2 x 2.500.000d = 3 50.000.000 — 30.000.000) =320.000.000 dông nên
ông Iran Van Giáp khiêu ni là có co s& xem xét giái quyt.
* Cong tác quán 1)2 nba nrnc ye dt dai và vic cp ban dt cho ông Trn
Van Giáp cüa UBND xã Cm Thành th hin nhiu sai sot tüy tin ci th:
- Thy tiên ban dt cho ông Trn Van Giáp 01 lô dat ti vüng có giao
thông thun 19'i vi giá 30 triu dng thp hon giá dt UBND tinh tai Quyt djnh
si 2404 QD/LTB —NL1 ngày 27/12/2004 v vic ban hành giá dt trên dja bàn
tinh; sau ban dt không 1p thu tijc d nghj UBND huyn cp GCNQSD dt ma
giao cho h ông Trân Van Giáp Quyt djnh s 78 QD/UB ngày 30/6/1994 cüa
UBND huyn v vic giao dt mang ten Trucmg Thj Cuang (Quyêt djnh không);
tir )2 thu tin vào ngân sách xã duó'i hInh thirc thu dóng gop xây dirng d trn
tránh s1r kim tra, kim soát cüa các Ca quan chirc nãng. Vic 1p khng quyt
djnh giao dt mang ten Truang Thj Cuang mc dü chua xày ra hu qua, dã kjp
thai d nghj thu hM hüy bó, nhtrng vi phm nghiêm tr9ng pháp lut ye quãn 1)2
dt dai, có biu hin buông lông cong tác quãn 1)2 nhà rnthc v dt dai.
- Nam 2012 thirc hin Quyt djnh s 2005/QD-LTBND ngày 13/7/2012
V/v ban hành quy dlnh v cp GCNQSD dt cho h gia dInh, cá nhân duqc giao
dt sai thm quyn, nhung UBND xã Cm Thành thiu ki&ii tra, râ soát 1i các
di tuçlng duçc giao dt sai thm quyn, d xut UBND huyn xir 1)2 dirt dim
theo quy djnh, dn dn nguô'i dan nhiu ln kin nghj, d xut thiu ca sâ giái
quyêt do chInh sách, pháp lut v dt dai có sr thay di là chua lam trôn chüc
trách, nhim vii dtrcic giao.
* Nguyen nhn, trách nhim:
- D xày ra các sai phm trong vic ban dt a vüng có giao thông thun
1ci thp han giá dat UBND tinh quy djnh, 1p quy& djnh giao dt kMng
(Mang ten nguè'i khác) d giao cho h ông Trân Van Giáp ti vüng Cn Gát
thôn Tan Vinh Cn trách nhiêm thuôc v ông Nguyn Van M chü tjch UBND
xã thai k)2 nam 2004-2010.
- Dé xãy ra sai phm trong vic thu vâ quán 1)2 tiên si.r ding dat cña ông
Trn Van Giáp sai quy djnh trách nhim truóc ht thuc v ông Nguyn Van M
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Chü tich UBND thôi kS' 2004 - 2010, ông Nguyen DInh Long ké toán UBND xA
näm 2005 (Nay là Phó chii tch UBND xã Cm Thành).
- D xây ra vic thiu trách nhim cüa UBND xã Cam Thành trong vic
xr 1 trung hçip duçic giao dt theo Quyt djnh s 2005/QD-UBND ngày
13/7/20 12 cüa UBND tinh di vói h ông Trân Van Giáp trách nhim thuc ye
ông Duang Danh Hóa Chñ tjch UBND xâ nay là BI thu' Dãng üy — CTHDND xã
Cam Thành, bà Dng Thj Hoài cong chüc dja chInh.
Tir nhü'ng phân tIch nêu trên, di chiu vi các quy djnh cüa pháp lut v
quãn l dt dai; Chü tjch UBND huyn.
QUYET DNH:
Diêu 1.
1. Thia nhn vic khiêu ni cüa ông Trtn Van Giáp d nghj dugc xem xét
1i vic thiic hin nghia vij tài chInh khi cp GCNQSD dt theo giá dt tai thi
dim cp GCNQSD dt di vi toân bô s diên tIch dt & du'c cp ban du 140
m2 trü di so tin 30 triu dng dã np ngân sách xa Cam thành ma chi thirc hin
nghia vçi tài chInh ti th&i dim cp GCNQSD dt di v&i phn din tIch 65 m2
(140m2 -75 m2 =65m2) do gia dInh ông Giáp chua thixc hin diing giá dt &
UBND tinh quy dnh tai th&i dim mua dat.
2. Giao UBND xã Cam Thành.
- Hu'&ng dn gia dInh ông Iran Van Giáp lam don xin giao dat và 1p 1?i
h so giao dat trInh UBND huyn xem xét cap GCNQSD dat cho Ong Iran Van
Giáp theo quy djnh cüa pháp 1ut v quãn 1 dt dai.
- TrIch ngân sách xã s tin 30.000.000 dng np kho bc, tiên cap quyên
sir diing dt & di vói phn din tIch 75 m ma LfBND xa Crn Thành dã thu cüa
ông Trân Van Giáp vào ngân sách nãm 2005. Giá dt d cOng nhn quyn sir
dirng dt dM vOi 75m2 cho h5 ông Trtn Van Giáp thirc hin theo Quyêt djnh sO
2404 QD/UB —NL1 ngày 27/12/2004 v vic ban hành giá dt a trên dja bàn tinh
theo quy djnh tai khoàn 41, Diu 2 Nghj djnh so 01/2017/ND-CP ngày
06/01/2017 cüa ChInh phü v si.ra di, b sung mt so Nghj djnh chi tiêt thi hânh
Lut dat dai và diem a khoàn 1 Diêu 4 Thông tu so 10/2018/TT-BTC ngày
30/01/2018 cüa Bô Tài chInh.
- Tiên hành h9p kim dim, xác djnh trách nhirn cüa tp the, các Ca nhân
có lien quan trong vic cap, ban dt, chm tr trong vic xi1r 1 cp GCNQSD dt
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cüa h ông Trn Van Giáp nêu trên và d xut hInh thirc xfr l phü hcp báo cáo
kt qua v UBND huyn qua phông Ni vi.
2.3. Giao phông Tài nguyen — Môi truèng; VPDK dat dai tinh chi nhánh
Cam Xuyên
- Huông dan, don dc UBND xâ Cam Thành 1p li ho so giao dat, cap
GCNQSD dt cho h ông Trn Van Giáp, thông báo vic thirc hin nghia v1i tài
chInh (UBND xã Cm Thành thirc hin nghia v tài chInh 75 m giá dt theo
Quyét djnh so 2404 QD/UB —NIL1 ngày 27/12/2004 v vic ban hành giá dAt
trén dja bàn tinh; h ông Trn Van Giáp th?c hin nghia vli tài chInh di vol
phn din tIch con 1ti là 65m2, giá dAt 0 tti th0i dim cp GCNQSD dAt); thii 1
h so trInh UBND huyn cp GCNQSD dAt theo quy djnh cüa pháp 1ut v quãn
1 dAt dai cho gia dlnh ông Trn Van Giáp.
- T chOc kim dim nghiêm tüc và có bin pháp chin chinh v nhng sai
phtm trong vic d UBND xä Cm thành 1p khng quyt djnh giao dAt và thu
tin dAt sai quy dnh xày ra ti UBND xà Cm Thành th0i gian qua.
* Kiên nghj: Uy Ban kim tra Huyn üy xem xét xr 1 trách nhim v
dàng theo quy djnh di vOi ông Nguyn Van M' - Chñ tjch UBND Cm Thành
th0i kSi 2004-2010.
lJiêu 2. Trong th0i htn 30 ngày k tr ngày nhn duçc Quyt djnh nay nêu
ông Trân Van Giáp không dng thI có quyn khiu nti dn Chi tjch UBND
tinh hoc kh0i kin vi an hành chInh ti tôa an theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Diêu 3. Quyêt djnh có hiu lirc k tü ngày k.
Chánh van phông HDND - UBND huyn, Chánh Thanh tra huyn,
Tru&ng phông Tài nguyen - Môi truô'ng, Giám dc Van phông dang k dAt dai
Chi nhánh Cm Xuyên; Chü tjch UBNID xA C&m Thành, ông Trn Van Giáp,
các don vi, cá nhân có lien quan can c Quyt djnh thi hành./.
Noi nhân:
- Nhu diu 3;
- Thanh tra tinh;
- TT: Huyii iy, HDND huyn; (B/c)
- Cliü tjch, PCT UBND huyn phi trach;
- IJy Ban kiêrn tra Huyn Uy;
- Cong TTDT huytn;
- BO phn theo dOi cong vie
- Lu'u: VT; HSGQ.
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