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KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO 

Đối với bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm  

Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận 

Ngày 06/5/2022, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 

Quyết định số 163/QĐ-STNMT về việc thụ lý giải quyết tố cáo và Quyết định số 

163/QĐ-STNMT về việc thành lập Tổ xác minh Đơn tố cáo của công dân đối với 

bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất 

tỉnh Bình Thuận.  

Căn cứ nội dung tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, các tài liệu, 

chứng cứ có liên quan, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường kết luận nội dung tố cáo như sau: 

1. Kết quả xác minh nội dung tố cáo: 

1.1. Nội dung tố cáo:  

Theo “Đơn tố cáo tội phạm” ghi ngày 17/01/2022 của Người tố cáo, có nội 

dung như sau: Tố cáo bà Nguyễn Thị Kim Phụng (nguyên Phó Giám đốc Trung 

tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận) lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi 

hành công vụ, đã sai phạm về công tác bồi thường, hỗ trợ đối với dự án xây dựng 

công trình đường và sử dụng quỹ đất hai bên đường 706B làm thiệt hại ngân 

sách nhà nước. 

Nội dung tố cáo liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Ngô Thị 

Sương thuộc Dự án đường 706B, tại phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết. 

1.2. Kết quả làm việc với người tố cáo: 

Qua xem xét Đơn tố cáo của Người tố cáo, Tổ xác minh tố cáo đã tiến hành 

mời Người tố cáo làm việc để xác minh nội dung tố cáo và cung cấp các tài liệu, 

chứng cứ có liên quan. Tuy nhiên, qua 03 lần Tổ xác minh tố cáo gửi Giấy mời 

Người tố cáo làm việc (trong đó có 02 lần gửi đến UBND phường Hàm Tiến giao 

trực tiếp Giấy mời, Người tố cáo có ký nhận), nhưng đều không đến làm việc. 

Đại diện UBND phường Hàm Tiến có thông tin lại hiện nay Người tố cáo 

đang khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận, nội dung 

liên quan đến đất đai khu vực đường 706B và đang được Tòa án thụ lý, xem xét 

giải quyết. 

1.3. Giải trình của người bị tố cáo:  

Tổ xác minh tố cáo đã làm việc với bà Nguyễn Thị Kim Phụng về các nội 

dung liên quan đến việc tố cáo của công dân. Qua đó, bà Nguyễn Thị Kim Phụng 

đã có văn bản giải trình như sau:  
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“1/ Căn cứ Quyết định thu hồi đất 2020/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của 

UBND thành phố Phan Thiết về việc thu hồi đất của hộ gia đình bà Ngô Thị 

Sương để thực hiện quy hoạch sử dụng đất hai bên đường 706B. Dự án này được 

giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện công tác bồi thường, thì hồ sơ 

của bà Ngô Thị Sương bản thân tôi thời điểm này có thụ lý thực hiện. 

2/ Quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ nông nghiệp đối với hồ sơ bà Ngô 

Thị Sương: 

Căn cứ hướng dẫn xác định hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông 

nghiệp ban hành kẻm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 

của UBND tỉnh; ngày 05/5/2015, UBND phường Hàm Tiến xác nhận: Hộ bà Ngô 

Thị Sương có trực tiếp canh tác sản xuất trên đất bị thu hồi. Và ngày 06/5/2015, 

UBND phường Phú Thủy xác nhận: Hộ bà Ngô Thị Sương trực tiếp sản xuất 

nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp; có 01 nhân 

khẩu nông nghiệp. Kết luận: Bà Ngô Thị Sương trực tiếp sản xuất nông nghiệp. 

Ngày 05/11/2016, Hội đồng Bồi thường họp kết luận: Sau khi có kết quả 

của Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm sẽ tổng hợp hồ sơ bà Ngô Thị 

Sương trình Hội đồng xem xét kết luận thông qua cho các trường hợp khác tương 

tự như hộ bà Phương, bà Sương. 

Căn cứ hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 

2409/STNMT-CCQLĐĐ ngày 15/6/2017 và của UBND tỉnh tại Văn bản số 

2276/UBND-ĐTQH ngày 29/6/2016; ngày 31/8/2017, Hội đồng Bồi thường đã 

họp kết luận: … Căn cứ kết quả xác nhận của UBND phường Phú Thủy (nơi có 

đất bị thu hồi) đã kết luận hộ gia đình, cá nhân bà Ngô Thị Sương trực tiếp sản 

xuất nông nghiệp. Đủ điều kiện bồi thường bằng tiền diện tích 8.486m
2
 đất nông 

nghiệp (loại đất trồng cây lâu năm) theo Khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai 2003; 

Cây cối hoa màu trên đất đủ điều kiện bồi thường (cân đối mật độ theo quy 

định); Đủ điều kiện hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm theo quy định tại 

Điều 24 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh… 

Căn cứ kết luận của Hội đồng Bồi thường và quy định tại Quyết định số 

08/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất tỉnh đã thực hiện chính sách hỗ trợ nông nghiệp cho hộ 2,5 lần và mời hộ chi 

trả theo đúng quy định. Như vậy, hồ sơ của bà Ngô Thị Sương được địa phương 

xác nhận là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có hưởng 

chính sách hỗ trợ đối với hộ nông nghiệp là 2,5 lần. 

3/ Về căn cứ để thực hiện chính sách hỗ trợ đối với bà Ngô Thị Sương: 

- Thẩm quyền kết luận hộ nông nghiệp: Thuộc trách nhiệm của UBND xã, 

phường, được quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 49 và Phụ lục số 01 Hướng dẫn 

xác định hộ gi đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp ban hành kèm theo 

Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh. 

- Thẩm quyền kết luận hộ đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ: Thuộc trách 

nhiệm của Hội đồng Bồi thường được quy định tại Điều 62 Quyết định số 

08/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh. 
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4/ Đối với hồ sơ của hộ bà Ngô Thị Sương, bản thân tôi đã thực hiện đúng 

trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Còn việc xác nhận hộ bà Sương có phải 

là hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp hay không là thuộc trách nhiệm của UBND 

phường Hàm Tiến (nơi có đất thu hồi) và phường Phú Thủy (nơi có hộ khẩu 

thường trú). Bản thân tôi không có thẩm quyền kết luận nội dung này.”. 

1.4. Quá trình thực hiện hồ sơ bồi thường của bà Ngô Thị Sương: 

Ngày 14/3/2008, UBND thành phố Phan Thiết ban hành Quyết định số 

2020/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của hộ gia đình bà Ngô Thị Sương, với diện 

tích 8.486m
2
, tại phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, để thực hiện Dự án 

xây dựng công trình đường và sử dụng quỹ đất hai bên đường 706B, tại phường 

Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết. 

Ngày 26/12/2012, UBND phường Hàm Tiến họp xét nguồn gốc đất tại 

Giấy xác nhận số 188/GXN, như sau: Nguồn gốc đất do gia đình bà Võ Thị Sòm 

khai hoang làm rẫy năm 1980, canh tác sử dụng đến năm 1994-1995, trồng đào. 

Bà Sòm sử dụng đến năm 2002 thì chuyển nhượng lại cho bà Ngô Thị Sương 

bằng giấy tay. Sau khi nhận chuyển nhượng, bà Sương chỉ có chăm sóc cây hiện 

có chứ không trồng thêm cây mới.  

Ngày 18/9/2012, UBND phường Hàm Tiến (nơi có đất thu hồi) xác nhận 

hộ bà Ngô Thị Sương có trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất bị thu 

hồi và ngày 20/9/2012, UBND phường Phú Thủy (nơi bà Sương có hộ khẩu 

thường trú) xác nhận hộ bà Ngô Thị Sương thuộc đối tượng cá nhân sản xuất 

nông nghiệp. 

Đến tháng 6/2014, UBND phường Phú Thủy xác nhận lại: “Bà Ngô Thị 

Sương trực tiếp sản xuất nông nghiệp”. 

Ngày 05/5/2015 và ngày 06/5/2015, UBND phường Hàm Tiến và UBND 

phường Phú Thủy cũng xác nhận hộ bà Ngô Thị Sương trực tiếp sản xuất nông 

nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp. 

Căn cứ kết quả xét nguồn gốc đất của UBND phường Hàm Tiến và kết quả 

xét hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp của UBND phường Hàm Tiến và UBND 

phường Phú Thủy. Ngày 31/8/2017, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

thành phố Phan Thiết họp xét và đưa ra kết luận về hồ sơ hộ bà Ngô Thị Sương, 

như sau: “Đủ điều kiện bồi thường bằng tiền diện tích 8.486m
2
 đất nông nghiệp 

(loại đất trồng cây lâu năm) theo Khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai 2003; Cây cối 

hoa màu trên đất đủ điều kiện bồi thường (cân đối mật độ theo quy định); Đủ 

điều kiện hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm theo quy định tại Điều 24 Quyết 

định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh; không đủ điều kiện 

hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất theo quy định tại Điều 23 Quyết định số 

08/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh (do không có hộ khẩu tại 

nơi có đất thu hồi)”. 

Ngày 01/11/2017, UBND thành phố Phan Thiết ban hành Quyết định số 

7661/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho bà Ngô Thị 

Sương, trong đó gồm bồi thường, hỗ trợ về đất và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp. 
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Ngày 30/7/2019, UBND thành phố Phan Thiết đã ban hành Quyết định số 

4596/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (bổ sung) cho 

bà Ngô Thị Sương. 

1.5. Các căn cứ pháp lý xác định trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ 

quan, tổ chức trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 

Đối với Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 62 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của UBND 

tỉnh, xác định trách nhiệm của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp 

huyện, như sau: “Chịu trách nhiệm áp dụng đúng các quy định pháp luật về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư; vị trí, loại đất và tính pháp lý của đất đai, tài sản 

được bồi thường, hỗ trợ; kết luận các trường hợp đủ điều kiện hoặc không đủ 

điều kiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định”. 

Đối với Tổ chức trực tiếp thực hiện bồi thường: Theo quy định tại Khoản 

4 Điều 64 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh, 

xác định trách nhiệm của Tổ chức trực tiếp thực hiện bồi thường, cụ thể như sau: 

“Giúp Hội đồng bồi thường cấp huyện trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về tính chính xác, 

hợp lý của số liệu kiểm kê, vị trí đất áp giá bồi thường, số liệu áp giá bồi thường 

đất đai và tài sản; thực hiện đầy đủ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

theo kết luận của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và theo quy định pháp 

luật”.  

Đối với UBND cấp xã: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 65 Quyết định số 

08/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh, xác định trách nhiệm của 

UBND cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, như sau:  

“Chịu trách nhiệm xác định nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất và 

quyền sở hữu tài sản của người có đất bị thu hồi; xác nhận trường hợp hộ gia 

đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ 

sản xuất nông nghiệp sau khi nhận được hồ sơ kiểm kê đất đai, tài sản và văn bản 

đề nghị của Tổ chức trực tiếp thực hiện bồi thường”. 

2. Kết luận: 

Căn cứ về thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức nêu trên trong 

việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tại Quyết định số 

08/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh, xác định: Việc xác nhận 

tính pháp lý về nguồn gốc đất và việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản 

xuất nông nghiệp thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của UBND cấp xã; cụ thể 

trường hợp bà Ngô Thị Sương là UBND phường Hàm Tiến (nơi có đất bị thu hồi) 

và UBND phường Phú Thủy (nơi bà Sương có hộ khẩu thường trú). Về phía bà 

Nguyễn Thị Kim Phụng, thời điểm đó là Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ 

đất tỉnh, nhưng theo quy định của pháp luật bà Phụng không có thẩm quyền và 

trách nhiệm xác nhận tính pháp lý về nguồn gốc đất và xác nhận hộ gia đình, cá 

nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp của bà Ngô Thị Sương; đồng thời bà Phụng 

cũng không có quyền hạn làm thay trách nhiệm của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư thành phố Phan Thiết.   
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Do đó, việc Người tố cáo tố cáo bà Nguyễn Thị Kim Phụng “lạm dụng 

chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, đã sai phạm về công tác bồi thường, 

hỗ trợ đối với dự án xây dựng công trình đường và sử dụng quỹ đất hai bên 
đường 706B làm thiệt hại ngân sách nhà nước”, liên quan đến việc bồi thường, 

hỗ trợ cho hộ bà Ngô Thị Sương, là không có cơ sở. 

Đối với người tố cáo: Người tố cáo tố cáo bà Nguyễn Thị Kim Phụng đến 

nhiều nơi (như UBND thành phố Phan Thiết, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và 

Ban Nội chính tỉnh ủy). Khi Sở Tài nguyên và Môi trường nhận đơn tố cáo của 

Người tố cáo (do các cơ quan chuyển đến) xem xét giải quyết theo thẩm quyền 

quy định, quá trình xác minh đã nhiều lần mời Người tố cáo đến làm rõ các nội 

dung nêu trong đơn tố cáo (03 lần), tuy nhiên Người tố cáo đều không đến làm 

việc để xác định rõ nội dung tố cáo, đồng thời cung cấp các tài liệu, chứng cứ có 

liên quan nội dung tố cáo. Do đó, ảnh hưởng đến việc xác minh các nội dung theo 

đơn tố cáo. 

Theo thông tin do UBND phường Hàm Tiến cung cấp cho thấy hiện nay 

Người tố cáo đang khởi kiện hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận 

liên quan đến đất đai khu vực đường 706B và đang được Tòa án thụ lý, xem xét 

giải quyết (tại Thông báo số 86/TB/TLST-HC ngày 05/8/2022). 

3. Chỉ đạo xử lý: 

Từ kết quả xác minh và kết luận nói trên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường chỉ đạo xử lý như sau: 

- Việc Người tố cáo gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Kim Phụng “lợi dụng 

quyền hạn trong thi hành công vụ, về sai phạm trong công tác bồi thường, hỗ trợ 

đối với dự án xây dựng công trình đường và sử dụng quỹ đất hai bên đường 706B 

làm thiệt hại ngân sách nhà nước” liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ 

bà Ngô Thị Sương, là không có cơ sở. 

- Giao cho Thanh tra Sở tham mưu Thông báo kết quả giải quyết tố cáo 

cho Người tố cáo được biết theo quy định của pháp luật về tố cáo. Đồng thời, 

phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin công khai Kết luận tố cáo này trên 

Cổng thông tin điện tử của Sở theo quy định của pháp luật về tố cáo.  

Trên đây là Kết luận về nội dung tố cáo đối với bà Nguyễn Thị Kim Phụng 

– Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu QH; 

- Ban Nội chính TU; 

- Thanh tra tỉnh; 

- UBND TP. Phan Thiết;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra Sở;  

- TT.PTQĐ tỉnh; 

- TT.CNTT (đăng website); 

- Bà Nguyễn Thị Kim Phụng (người bị tố cáo); 

- Lưu: VT, TXM, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Nguyên Lộc 
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