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THỒNG CÁO BÁO CHÍ

về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối vói bà Lưu Thị Lúa
Ngày 13 tháng 8 năm 2020, Ban Thực hiện hiện cưỡng chế ứieo Quyết
định 3986/QĐ-ƯBND của Chủ tịch ƯBND huyện Phú Quốc đã tổ chức hiện

cưỡng chế thu hồi đất xong theo Quyết định cưổpg chế số 3039/QĐ-ƯBND
riậày 27/5/2020 của Chủ tịch ƯBND huyện Phú Quốc về việc cưỡng chế thu hồi
đất đối với bà Lun Thị Lúa. Toàn bộ nội dung tổ chức thực hiện như sau:
1. Nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và quá trình lập phương án bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư đối vớ! bà Lưu Thị Lúa:
Diện tích đất 23.163,2m^tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc
trong phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư Khu du lịch ven biển Bắc Bãi
Trường do Công ty cổ phần Chín Chín Núi làm chủ đầu tư tại xã Dương Tơ,
huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, gồm 02 phần:
Phần ứiứ nhất: Diện tích 10.576,2m^ nằm trong diện tích 29.100m^ trước
năm 1975 là do gia đình bà khai khẩn cất nhà tạm (bằng cây, gỗ tạp) để ở. Năm
1994 ông Phù Xí Dòl (chồng bà Lưu Thị Lúa) được ƯBND huyện cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ I 00582 (giấy xanh); trong đó có tìiửa

đất số 16, tờ bản đồ số 01, với diện tích là 29.100ĩn^ loại đất câỵ công nghiệp.

Năm 2004 bà Lưu Thị Lúa (người được thừa kế quyền sử dụng đất của ông Dòl)
được ƯBND huyện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AA 017392,
tại thửa số 16, tờ bản đồ số 01, với diện tích 29.100m^ loại đất: cây công nghiệp
(đo đạc thực tế là 27.160,lm^).
Phần thứ hai: Diện tích 12.587m^ (giáp phần đất thứ nhất) là đất lung tĩôing,
gia đình bà Lúa từ trước cho đến lúc thu hồi đất không có canh tác, sử dụng gì
trên đất, trên đất cũng không có thành quả lao động.
Thực hiện theo chủ trương của ƯBND tỉnh Kiên Giang, ngày 15/6/2009

UBND huyện Phú Quốc ban hành Thông báo số 136/TB-ƯBND về việc thu hồi
đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng IChu vực quy hoạch du lịch ven biển Bắc
Bãi trường tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ngày
18/9/2009, ƯBND xã Dương Tơ tiến hành triển khai và niêm yết công khai
Thông báo số 136/TB-ƯBND nêu trên.
Ngày 14/01/2011, ƯBND huyện Phú Quốc ban hành Quyết định số
554/QĐ-ƯBND yề việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
khu du lịch ven biển Bắc Bãi Trường do Công ty cổ phần Chín Chín Núi làm
chủ đầu tư tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Theo phương án
được duyệt, bà Lúa được bồi thường quyền sử dụng đất diện tích 10.576,2m^ do

có nguồn gốc trước năm 1975 cha mẹ chồng bà Lúa là ông Phù Xí Khuôi và bà
Võ Thị Lẹ đến khai khẩn và sử dụng. Còn lại diện tích 12.587m^ không được
bồi thường do gia đình bà Lúa không có quá trình sử dụng, trên đất không có
thành quả lao động.

Ngày 18/01/2011, UBND huyện Phú Quốc ban hành Quyết định số
861/QĐ-ƯBND về việc thu hồi đất diện tích 23.163,2m^, trong đó: đất tì-ồng cây
lâu năm 10.576,2m^, đất rừng phòng hộ 12.587m^ tại ấp Đưòrng Bào, xã Dương
Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đối với bà Lưu Thị Lúa.
Ngày 21/01/2011, ƯBND huyện Phú Quốc ban hành Quyết định số

1599/QĐ-ƯBND về việc bồi thường yà hỗ trợ tái định cư khu du lịch ven biển

Bắc Bãi Trường do Công ty cổ phần Chín Chín Núi làm chủ đàu tư tại xã
Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Trong phương án bà Lúa được
bồi thường tổng số tiền 1.299.145.300đồng. Trong đó bồi thường về đất đai diện
tích 10.576,2m^ với số tiền là 951.858.000đồng, hoa màu với số tiền
186.532.000đồng, vật kiến trúc với số tiền là 157.755.300đồng, hỗ trợ di dời
S.OOO.OOOđồng (còn lại diện tích 12.587in^ thì bà Lúa không được bồi thường).
Ngày 26/01/2011, Ban Đền bù giải tỏa (Nay là Ban Bồi thưòng, hỗ trợ và
tái định cư) huyện Phú Quốc ra Thông báo số 313/TB-ĐBGT về việc chi trả
tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho bà Lưu Thị Lúa thời gian nhận tiền vào
ngày 28/11/2011 nhưng bà Lưu Thị Lúa không đến nhận tiền.
Ngày 15/02/2011, Ban đền bù, giải tỏa (Nay là Ban Bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư) có Bản đề nghị số 12/ĐN-ĐBGT về việc chuyển kinh phí bồi
thưòrng, hỗ trợ vào tài khoản riêng, trong đó tiền của bà Lúa là 1.299.145.300
đồng.
Ngày 11/7/2011 ƯBĨ® huyện Phú Quốc ban hành Quyết định số
3940/QĐ-ƯBND về việc bổ sung bồi thường hỗ trợ và tái định cư khu du lịch
ven biển Bắc Bãi trương do Công ty cổ phần Chín Chín Núi làm chủ đầu tư tại
xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc. Bà Lim Thị Lúa được hỗ trợ chuyển đổi nghề
và tạo việc làm số tiền 2.855.574.000 đồng.
Ngày 14/7/2011, Trung tâm Phát triển Quỹ đất (Nay là Ban Bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư) ra Thông báo số 995/TB-PTQĐ về việc chi trả tiền bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư cho bà Lưu Thị Lúa ứiời gian nhận tiền vào ngày
27/7/2011 nhưng bà Lưu Thị Lúa không đến nhận tiền.
Ngày 01/08/2011, Trung Tâm phát triển quỹ đất (Nay là Ban Bồi thường,
hỗ trợ và tái định cư) có Bản đề nghị số 63/ĐN-TTPTQĐ về việc chuyển kinh
phí bồi thường, hỗ trợ vào tài khoản riêng, trong đó tiền của bà Lúa là
2.855.574.000 đồng.
Ngày 24/10/2011, Trung tâm Phát triển Quỹ đất (Nay là Ban Bồi thường,
hỗ trợ và tái định cư) ra Thông báo (lần 2) số 1642/TB-PTQĐ về việc chi trả
bổ sung tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho bà Lưu Thị Lúa thời gian nhận
tiền vào ngày 27/10/2011 nhưng bà Lưu Thị Lúa không đến nhận tiền.

Ngày 24/5/2016, ƯBND huyện Phú Quốc ban hành Quyết đinh số

2337/QĐ-ƯBND về việc điều chỉnh Quỵết định số 861/QĐ-ƯBND ngày
18/01/2011 của UBND huyện Phú Quốc để ứiực hiện dự án Khu du lịch ven
biên Băc Bãi Trường tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Nội
dung điêu chỉnh:

"Theo Quyết định số Sól/QĐ-ƯBND ngày 18/01/2011: Thu hồi diện tích
đất 23.163,2rn^, trong đó: Đất trồng cây lâu năm 10.576,2m^, đất rừng phòng hộ
12.587m^ tại âp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc đối với bà Lưu Thị
Lúa thường trú tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên
Giang.

Nay điều chỉnh: Thu hồi diện tích đất 23.163,2m^, trong đó: Đất trồng cây
lâu năm 10.576,2m^, đất chưa sử dụng 12.587m^ tại ấp Đường Bào, xã Dương

Tơ, huyện Phú Quôc đôi yới bà Lưu Thị Lúa thường trú tại ấp Đường Bào, xã
Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang".
Do bà Lưu Thị Lúa không đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đối với diện
tích đất 10.576,2m^ nên số tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi ngân hàng theo quy
định, gồm: 1.299.145.300 đồng + 2.855.574.000 đồng = 4.154.719.300 đồng.
Ngày 22/12/2017, Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có Bản đề nghị số
179/BĐN-BBTHT&TĐC về việc tất toán tài khoản của các hộ dân thuộc dự án
Khu du lịch ven biển Bắc Bãi trường. Theo Bảng kê sổ tiết kiệm của Ngân hàng
nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Quốc lập ngày
25/12/2017, tổng số tiền gốc và tiền lãi của bà Lúa là:
2,102,868,700 đồng + 4,332,386,900 đồng = 6,435,255,600 đồng.
(Sáu tỷ bổn ừ'ăm ha mươi lăm triệu hai trăm năm mươi lãm ngàn sáu trăm
đồng)
Hiện số tiền này đang được gửi tại Kho bạc nhà nước Phú Quốc.
2. Đối với viêc bố trí tái đinh cư:
•

•

Ngày 30/3/2011, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xét duyệt tại

biên bản số 71/BB-HĐ về việc xét tái định cư công trình Ipiu du lich ven biển
Bắc Bãi trường, trong đó bà Lưu Thị Lúa được xét một nền tái định cư. Ngày
25/12/2015 bà Lưu Thị Lúa đã bốc thăm nền tái định cư tại Lô số 37, Khu B2
(Khu 73ha Suối Lớn).
Ngày 12/9/2016, Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có Tờ trình số

21/TTr-BBT về việc cấp bổ sung nền tái định cư cho hộ bà Lưu Thị Lúa, được

UBND huyện duyệt chấp số 3241/D-ƯBĨ^ ngày 26/9/2016, chấp tìiuậĩi cấp bổ
sung cho hộ bà Lưu Thị Lúa một lô kế tiếp là Lô số 38, Khu B2 (Khu 73ha Suối
Lớn).

Ngày 15/3/2019, Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lập Biên bản hần

giao cho bà Phù Thị Thúy (con của bà Lúa) một nền tái định cư tại Khu E3 nền

số 50, diện tích 124m^ tại Khu tái định cư - Dân cư Suối Lớn, xã Dương Tơ,
huyện Phú Quốc.
Như vậy, gia đình bà Lưu Thị Lúa đã được xét bố trí tổng cộng 03 nền tái
định cư và đã bốc thăm nhận nên theo quy định.
Ngoài ra sau khi trừ diện tích đã giải tỏa tại dự án khu du lịch ven biển Bắc
Bãi Trường do công ty 99 núi làm chủ đầu tư diện tích 10.576,2m^ (được cấp
giấy chứng nhận) và trừ diện tích đã giải tỏa để xây dựng đường Cửa Lấp - An
Thới diện tích 6.769,5m^ (được cấp giấy chứng nhận) bà Lưu Thị Lúa còn lại
diện tích là 10.122m^ (nằm trong diện tích đã được cấp giấy chứng nhận) vị trí
đất nằm đối diện với thửa đất thực hiện cưỡng chế (phía bên kia đường Cửa Lấp
- An Thới) trên diện tích đất còn lại này gia đình bà Lúa có căn nhà cấp 3 bà
Lúa xây dựng và ở trước đó.

3. Quá trình khiếu kiện của bà Lưu Thị Lúa:
Do ƯBND huyện Phú Quốc không xem xét bồi thường đối với phần diện

tích 12.587m^, bà Lưu Thị Lúa không thống nhất nên làm đom khiếu nại đến

Chủ tịch ƯBND huyện đề nghị xem xét bồi thường đối với phần diện tích
12.587m2.

Ngày 21/03/2015, Chủ tịch^ ƯBĨ® huyện ban hành Quyết định số
1020/QĐ-IJBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Lưu Thị Lúa. Nội dung:

Giữ nguyện Quyết định số 1599/QĐ-ƯBND ngàỵ 21/01/2011 về việc bồi
thưòng, hỗ trợ và tái định cư khu du lịch ven biển Bắc Bãi Trường tại xã Dương
Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. IGiông thừa nhận nội dung khiếu nại yêu
cầu bồi thường quyền sử dụng đất diện tích 12.587m^ tại phương án quy hoạch
khu du lịch ven biển Bắc Bãi Trường tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh
Kiên Giang. Vì diện tích 12.587m^ từ trước đến nay gia đình ông Phù Xí Dòl
(là chồng bà Lưu Thị Lúa) không sử dụng, ông Dòl chết, bà Lúa cũng không
canh tác, trên đất không có thành quả lao động.

Bà Lưu Thị Lúa không thống nhất với Quyết định giải quỵết khiếu nại nên
bà Lúa khởi khiện đến Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang yêu cầu hủy các Quyết
định số 861/QĐ-ƯBND ngày 18/01/2011 về việc thu hồi đất đối với bà Lưu Thị
Lúa; Quyết định số 2337/QĐ-ƯBND ngày 24/5/2016 của ƯBND huyện Phu
Quốc về việc điều chỉnh Quyết định số 861/QĐ-ƯBND ngày 18/01/2011 về việc
thu hồi đất đối với bà Lưu Thị Lúa; Quyết định số 1020/QĐ-ƯBND ngày
21/03/2015 về việc giải quyết khiếu nại của bà Lưu Thị Lúa, Quyết định số
3886/QĐ-ƯBND ngày 01/8/2016 của Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc về việc

cưỡng chế thu hồi đất. Đối với các Quyết định 1599/QĐ-IJBND ngày

21/01/2011, Quyết định số 3940/QĐ-lJBND ngày i 1/7/2011 và Quyết định so

3591/QĐ-ƯBND ngày 30/6/2011 của ƯBND huyện Phú Quốc về việc bồi

thường quyền sử dụng đất phần diện tích 10.576,2m^ bà Lúa thống nhất không
khiếu kiện gì.

Ngày 29/8/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang

hành Bản án số

47/2017/HC-ST về việc khiếu kiện Quỵết định thu hồi đất, Quyết định giải

quyết khiếu nại và Quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Tuyên xử hủy một phần
quyết định số 861/QĐ-ƯBND ngày 18/01/2011 và một phần Quyết định
2337/QĐ-ƯBND ngày 24/5/2016 của ƯBND huyện Phú Quốc về nội dung: Thu
hồi diện tích đất chưa sử dụng 12.587m^ tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyên
Phú Quốc; hủy một phần Quyết định số 1020/QĐ-ƯBND ngày 21/03/2015 của
Chủ tịch ƯBND huyện Phú Quốc về việc giải quyết khiếu nại của bà Lưu Thi
Lúa về nội dung: Không thừa nhận khiếu nại yêu cầu bồi thường diện tích
12.587m^; Hủy toàn bộ Quyết định số 3886/QĐ-CC ngày 01/08/2016 của Chủ
tịch ƯBND huyện Phú Quốc về việc cưỡng chế ứiu hồi đất đối với bà Lưu Thị
Lúa; Kiến nghị ƯBND huyện Phú Quốc phải ban hành quyết định thu hồi đất
đối với diện tích 12.587m^ của bà Lưu Thị Lúa và thực hiện việc bồi thường, hỗ
trợ cho bà Lúa nếu thu hồi phần đất này để thực hiện dự án theo quy định pháp
luật.

Thực hiện Bản án số 47/2017/HC-ST ngày 29/8/2017 của Tòa án nhân dân
tỉnh Kiên Giang. Đối với phần diện tích 12.587m^, ngày 07/8/2018 Hội đồng tư
vấn xã Dương Tơ, có biên bản số 65/BB-HĐ về xét duyệt nguồn gốc đất cho các
hộ dân thuộc dự án. Trong đó, nội dung xét duyệt nguồn gốc diện tích đất cho bà
Lưu Thị Lúa đối với phần diện tích đất 12.587m^, cụ ứiể: "vào năm 1976 - 1977
gia đĩnh bà Lúa cỏ khai phá trồng lúa được khoảng 3 năm thì không canh tác
nữa đến khỉ quy hoạch, hiện trạng là tràm tự nhiên (tràm nước), hưng nước
Từ kết quả xét duyệt, đối chiếu chính sách pháp luật ƯBND huyện chưa đủ cơ
sở để lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho bà Lúa. Do đó ƯBND huyện đã gửi
đơn đến Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh để kháng
nghị theo trình tự tái thẩm và đã được Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành
phố Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn.
4. Việc thực hiện cưỡng chế thu hồi đất diện tích 10.576,2m^ đối với bà
Lưu Thi Lúa

Ngày 04/7/2016, ƯBND xã Dương Tơ, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
xã Dương Tơ, Trung tâm phát triển quỹ đất (nay là Ban bồi thường, hỗ trợ và tái
định cự), Đoàn thể của xã Dưomg Tơ tổ chức vận động, thuyết phục bà Lưu Thị
Lúa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao đất đã có quyết định thu hồi đất.
Kết quả vận động: Bà Lúa không đồng ý nhận tiền bồi thường theo quyết định

1599/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 và quyết định 3940/QĐ-ƯBND ngàỵ

11/7/2011 của Chủ tịch ƯBND huyện Phú Quốc; đồng thời không đồng giao đất

theo Quyết định số 861/QĐ-ƯBND ngày 18/01/2011 yà Quyết định số
2337/QĐ-ƯBND ngày 24/5/2016 của ƯBND huyện Phú Quốc.

Ngày 01/8/2016, Chủ tịch ƯB]^ huyện ban hành Quyết định số 3886/QĐcc về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Lưu Thị Lúa.
Ngày 26/8/2016, Ban thực hiện cưỡng chế đã tổ chức vậĩi động, kết quả
vận động: Bà Lúa trình bày do cần thời gian sắp xếp nơi ở mới nên gia đình xin

gia hạn thời gian giao đất thêm 6 tháng, gia đình sẽ tự nguyện di dời giao đất
cho Nhà nước.

Ngày 09/9/2016, Ban tìiực hiện cưỡng chế tiếp tục đến nhà vận động bà
lúa: Kết quả vận động: Ban thực hiện cưỡng chế thống nhất các điều kiện do gia
đình bà đưa ra, cụ thể: về tái định cư bà Lúa đã được xét một nền, nay xét thêm
một nền nữa là hai (đã bốc thăm xong); thống nhất công nhận 300m^ đất ở vào
thửa đất còn lại của gia đình; bồi thường nhà cho bà Phù Thị Thúy (là con bà
Lúa) cất trên đất bà Lúa, gồm số tiền trong phương án chính và xét bổ sung thêm
28 triệu đồng nữa; Gia đình thống nhất giao đất thực địa cho Nhà nước để thực
hiện dự án nhưng căn nhà gia đình xin được giữ lại sử dụng trong thời gian 03

tháng để xây dựng nhà mới sẽ tháo dỡ, giao đất cho nhà nước ngày 09/12/2016;
Gia đình đề nghị không thực hiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất số
3886/QĐ-CC ngày 01/8/2016.

Từ những yêu cầu của gia đình bà Lúa nên Ban thực hiện cưỡng chế thống
nhất không thực hiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất số 3886/QĐ-CC ngày
01/8/2016. Tuy nhiên, các yêu của bà Lúa đã được thực hiện và đã hết thời gian
theo đề nghị của gia đình nhưng gia đình bà Lúa vẫn không chấp hành quyết
định, Ichông giao đất.
Ngày 03/8/2018, ƯBND xã Dương Tơ, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
xã Dương Tơ, Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Đoàn thể của xã Dương Tơ

tổ chức đến nhà bà Lúa để vận động, thuỵết phục bà Lưu Thị Lúa nhận tiền bồi
thường, hỗ trợ và bàn giao đất đã có quyết định tìiu hồi đất. Kết quả vận động:
Gia đình bà Lúa không thống nhất bàn giao diện tích đất 10.576,2m^ đồng thời
yêu cầu ƯBND huyện, ƯBND xã Dương Tơ lập phương án bồi thường phần
diện tích 12.587m^, lý ậo đã có Bản án của Tòa án tỉnh.

Ngày 25/12/2018, ƯBND huyện Phú Quốc ban hàr^ ạuyết định số
5772/QĐ-lJBND về việc hủy Quỵết định cưỡng chế thu hồi đất so 3886/QĐ-CC
ngày 01/8/2016. Lý do hủy quyết định: Thời gian thực hiện cưỡng chế đã hết
nhưng chưa thực hiện cưỡng chê.

Ngày 25/12/2018, Chủ tịch ƯBND huỵện Phú Quốc ban hành Quyết định
số 5773/QĐ-ƯBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Lưu Thị Lúa.
Ngày 23/3/2019, Ban thực hiện cưỡng chế đã tổ chức đến nhà vận động bà
Lúa, kết quả vận động: Ban thực hiện cưỡng chế thống nhất xét cấp thêm một
nền tái định cư cho bà Phù Thị Thúy (con bà Lúa) và đã bố trí tạm cư cho gia
đình, phương án đã áp giá bồi thường, hỗ trợ cho diện tích 10.576,2m^. về phần
gia đình bà Lúa yêu cầu lập phương án áp giá bồi ứiường hỗ trợ theo thời điểm
hiện hành cho tổng diện tích 23.163,2m^ và không thống nhất giao đất.
Ngày 28/3/2019, Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức thực hiện cưỡng chế thu
hồi đất với bà Lưu Thị Lúa. Tại thực địa Ban thực hiện cưỡng chế tiếp tục vận
động bà Lúa, giải thích chính sách pháp luật cho gia đình bà Lúa hiểu và chấp
hành tự nguyện giao đất cho nhà nước. Nhưng gia đình và Lúa kiên quyết không

giao đất và gia đình bà Lúa cũng có ý kiến nếu Ban thực hiện cưỡng chế tiếp tục
thực hiện thì gia đình sẽ chông cự đến cùng. Gia đình bà Lúa có ý kiến nếu nhà
nước lập phương án bồi thường quyền sử dụng đất diện tích 12.587m^, sau khi
phê duyệt xong gia đình bà Lúa sẽ đồng ý bàn giao toàn diện tích 23.163,2m^, lý
do gia đình bà Lúa yêu câu như trên là để có thời gian đi khiếu kiện. Qua ý kiến
của gia đình bà Lúa, Ban thực hiện cưỡng chế ứiống nhất không thực hiên quyết
định cưỡng chế và chấp thuận theo yêu cầu của gia đình.
Sau khi Ban Thực hiện cưỡng chấp ứiuận không thực hiện quyết đinh
cưỡng chế, bà Lưu Thị Lúa khởi kiện và được Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang
thụ lý vụ án hành chính số quyết vụ án hành chính số 75/2019/TLST-HC ngày
20/5/2019 về việc khiếu kiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất.
Ngày 16/9/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức đối thoại và
giao nộp chứng cứ tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Văn
Hùng đại diện ứieo ủy Quyền của bà Lúa trình bày ý kiến:
Tôi vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện của bà Lưu Thị Lúa, yêu cầu hủy
quyết định số 5773/QĐ-ƯBND ngày 25/12/2018 của Chủ tịch ƯBND huyện
Phú Quốc về việc cưỡng chế thu hồi đất. Đồng ứiời yêu cầu xem xét bồi thường
vật kiến trúc theo biên bản phúc tra cho bà Lúa.

Trường hợp người bị kiện Chủ tịch ƯBND huỵện Phú Quốc đồng ý chừa
lối đi có chiều ngang 05m, chiều dài theo khu đất để làm lối đi vào phần đất có
diện tích 12.587in^ cho gia đình bà Lúa và xem xét lại nguồn gốc đất của bà Lúa
để lập phương án bồi thường theo Bản án, thì gia đình bà Lúa tự nguyện giao
phần đất 10.576,2m^ theo quyết định thu hồi đất không phải thực hiện cưỡng
chế.

Đối với yêu cầu chừa lối đi có chiều ngang 05m, chiều dài theo khu đất để
làm lối đi vào phần đất có diện tích 12.587m^ cho gia đình bà Lúa thì ƯBND
huyện đồng ý. Còn đối với yêu cầu xem xét lại nguồn gốc đất của bà Lúa để lập
phương án bồi thường diện tích 12,587m^ thì ƯBND huyện sẽ chỉ đạo ƯBND xã
Dương Tơ xem xét lại nguồn gốc đất của bà Lúa, nếu đủ điều kiện bồi thường
thì được lập phương án bồi thường theo quy định của pháp luật.
Tại buổi đối thoại, hai bên thống nhất chậm nhất đến ngày 15/11/2019 gia
đình bà Lúa tự nguyện di dời nhà, vật kiến trúc để giao đất phần diện tích
10.576,2ml
Sau đó, người đại điện của gia đình bà Lúa có đơn xin rút nội dung khởi

kiện nên Tòa an nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số
61/2019/QĐST-HC ngày 28/11/2019 về việc đình chỉ giải quyết vụ án hành
chính số 75/2019/TLST-HC ngày 20/5/2019 về việc khiếu kiện Quyết định
cưỡng chế thu hồi đất.

Ngày 27/05/2020, Chủ tịch ƯBND huyện Phú Quốc ban hành quyết định
số 3038/QĐ-UBND về việc hủy Quyết định 5773/QĐ-ƯBND ngày 25/12/2018
của Chủ tịch ƯBND huyện Phú Quốc về việc cưỡng chế thu hồi đất của bà Lưu

Thị Lúa, lý do hủy quyết định là do quyết định cưỡng chế đã hết thời gian thực
hiện. Quyết định đã được tổ chức triển khai và niêm yết theo quy định.

Ngày 27/5/2020, Chủ tịch ƯB]^ huyện Phú Quốc ban hành Quyết định số
3039/QĐ-ƯBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Lưu Thị Lúa. Ngàỵ
08/6/2020 ƯBND xã Dương Tơ tiến hành triển khai, bà Lúa đồng ý nhận quyết
định để làm cơ sở giải quyết khiếu nại nhưng không đồng ý giao phần diện tích
10.576,2m2.

Ngày 02/7/2020, Chủ tịch ƯBND huyện Phú Quốc ban hành Quyết định số
3986/QĐ-ƯBND về việc thành lập Ban ứiực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với
bà Lưu Thị Lúa.

Ngày 14/7/2020, Ban thực hiện cưỡng chế đến tổ chức đến nhà vận động
bà Lúa chấp hành quyết định, tại nhà các con bà Lúa có mặt, nhưng bà Lúa
không có mặt đúng thời gian và địa điểm như thư mời, Ban thực hiện cưỡng chế
lập biên bản ghi nhận lại vụ việc.

Ngày 28/7/2020, Ban thực hiện cưỡng chế có đến nhà để gặp gố bà Lúa
nhưng gia đình đóng cửa, không tiêp.

Ngày 06/8/2020, Ban thực hiện cưỡng chế ban hành Kế hoạch số 01/KHBTHCC về việc thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất đối với
phần diện tích 10.576,2m^. Thời gian thực hiện vào ngày 13/8/2020.
5. Diễn biến quá trình cưỡng chế:

Ngày 12/8/2020 (một ngày trước lchi cư^g chế), Công an xã Dương Tơ đã
xuống làm việc đến gia đình bà Lúa để yêu cầu ứiáo dỡ các biểu ngữ mang tính
kích động, sai quy định mà gia đình bà Lúa đã giăng dọc theo đưòrng. Ngoài việc
không châp hành, gia đình bà Lúa (cụ thê là con của bà Lúa là ông Phù Xí Ly)

đã cùng với một số người là những người thuê đất của bà Lúa để bán quần áo
tấn công lực lượng công an xã Dương Tơ, làm 02 công an bị thương, hiện 02
công an này vẫn chưa được xuất viện. Công an huyện đã phải vào cuộc và bắt
tạm giữ hình sự 05 người để tiến hành điều tra.
Ngày 13/8/2020, thực hiện theo Kế hoạch 01/KH-BTHCC của Ban thực
hiện cưỡng chế. Ban thực hiện cưỡng chế có mặt tại vị trí cưỡng chế, bà Lưu Thị
Lúa có mặt ở nhà. Qua kiểm tra trong nhà bà Lưu Thị Lúa có con gái, 03 cháu
nhỏ 3-6 tuổi, hai con dâu bà Lúa và hai cháu nhỏ khoảng 01-04 tháng tuổi và
bà Phạm Thị Ánh là người nhận ủy quyền của bà Lúa. Trước đó, ngày 14/7/2020
khi Ban cưỡng chế đến căn nhà bà Lúa trên thửa đất chuẩn bị cưỡng chế thì
không có trẻ nhỏ và hai người con dâu ở tại đây.

Ban thực hiện cưỡng chế, chính quyền địa phưomg và đoàn thể của huyện,
xã cố gắng vận động, thuyết phục nhưng không nhận được sự đồng thuận của
gia đình cũng như người đại diện của bà Lúa.

Đúng 08 giờ ngày 13/8/2020, Ban thực hiện cưỡng chế đọc quyết định
cưỡng chế và phát lệnh tổ chức thực hiện.

Bà Lúa được các bác sĩ của Trung Tâm y tế tiếp cận hỗ trơ đưa ra xe
chuyên dụng chuyển về Trung Tâm y tế huyện để chăm sóc, năm cháu nhỏ được
các chị Phụ nữ xã bế ra, hai con dâu của bà Lúa cũng được được các cán bộ Phụ
nữ, bộ phận y tế hỗ trợ đưa đến nhà của gia đình bà Lưu Thị Lúa nằm đối diện
với vị trí cưỡng chế, bên kia đường Cửa Lấp - An Thới.
Khi những người trong gia đình được di dời ra ngoài, phóng viên, cán bộ

phụ ưách vào ghi hình, kiểm tra tiền, hiện kim, các tài sản giá trị lớn để lập Biên
bản. Thời điểm này bà Phù Thị Thúy là con gái của bà Lúa, cùng vào kiểm tra
tiền, vàng, tài sản giá trị, sau khi kiểm tra xong Ban thực hiện cưỡng lập biên
bản bàn giao lại, bà Thúy đông ý nhận và ký vào biên bản đã nhận lại đủ tài sản.

Đối với đồ gia dụng, dụng cụ nhà bếp, tủ, bàn, ghế... nhiều tài sản khác
được bộ phận phụ trách, phân loại kiểm kê, ứiống kê đầy đủ bàn giao lại cho
ƯBND xã Dương Tơ quản lý, tuy nhiên số tài sản này sau đó gia đình nhận lại
nên bộ phận phụ trách bàn giao lại tài sản cho gia đình bà Lúa.

Đối với vật kiến trúc, cây trồng trong quá trình ứiực hiện cưỡng chế, không
sử dụng được Ban thực hiện cưỡng chế cho tiêu hủy tại chổ, lập biên bản và ghi
nhận lại bằng hình ảnh.
Đến 11 giờ cũng ngày việc cưỡng chế thu hồi đất đã thực hiện xong đảm
bảo an toàn, đúng quy định. Ban thực hiện cưỡng chế tập trung về lại trụ sở
ƯBND huyện Phú Quốc, kết thúc cuộc cưỡng chế.
6. Vỉệc thực hiện thu hôi đât, bồi thường hô trợ và tô chức cưỡng chê
thu hồỉ đất của UBND huyện:
Qua báo cáo chi tiết nêu trên cho thấy việc thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi
đất đối với bà Lưu Thị Lúa là hoàn toàn đúng trình tự thủ tục theo quy định của
pháp luật.

Đối với phần diện tích 10.576,2m^ bà Lưu Thị Lúa đã được bồi thư^g từ
năm 2011, trong 09 năm kể từ đó đến nay, ƯBND huyện Phú Quốc đã tổ chưc

nhiều lần vận động gia đình chấp hành quỵết định thu hồi đất. Tuy nhiên tất cả
các nổ lực của chính quyền đều bị đáp lại bằng sự chống đối của gia đình.
Gia đình bà Lúa đã nhận 03 nền tái định cư theo phương án bồi thường.
Mặt khác gia đình bà Lúa đã cất nhà ở ổn định trên phần diện tích đất hơn
10.OOOm^ còn lại của gia đình bà Lúa, vị trí nằm ngay mặt đưòng Cửa Lấp - An
Thới đối diện với thửa đất cưỡng chế. Tuy nhiên trong suốt 09 năm qua gia đình
bà Lúa vẫn kiên quyết không bàn giao đất. Do vậy, hoàn toàn không có việc
ƯBND huyện Phú Quốc cưỡng chế làm cho gia đình bà Lúa không có chổ ở.
Đã có 03 lần ƯBND huyện Phú Quốc tổ chức thực hiện cưỡng chế từ khi
có Quyết định thu hồi đất và Quyết định Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi
Nhà nước thu hồi đất, cụ thể như sau:

- Lần thứ nhất vào ngày 09/12/2016: Thực hiện Quyết định cưỡng chế số
3886/QĐ-CC ngày 01/8/2016 của Chủ tịch ƯBND huyện Phú Quốc. Qua vận
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động gia đình xin được giữ lại sử dụng trong thời gian 03 tháng để xây dựng nhà
mới sẽ tháo dỡ, giao đất cho nhà nước ngày 09/12/2016 đồng thời gia đình đề
nghị không thực hiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất số 3886/QĐ-CC ngày
01/8/2016. Ban thực hiện cưỡng chế đã đồng ý cho bà Lúa giữ lại nhà trong 03
tháng tuy nhiên gia đình bà Lúa đã không làm đúng như cam kết.
- Lần thứ hai vào ngày 28/03/2019: Thực hiện Quyết định cưỡng chế số
5773/QĐ-ƯBND ngày 25/12/2018 của Chủ tịch ƯBND huyện Phú Quốc. Tại
buổi cưỡng chế gia đình bà Lúa Kiên quyết chống đối với thái độ hung hăng và
nhiều hung khí chuẩn bị sẵn. Ban thực hiện cưỡng chế đã vận động và gia đình
bà Lúa đã cam kết tự di dời sau 30 ngày. Tuy nhiên sau đó gia đình bà Lúa tiếp
tục không di dời.

- Lần thứ ba vào ngày 13/8/2020: Gia đinh bà Lúa tiếp tục chống đối và kết
hợp với phóng viên (Ịuay phim, chụp hinh làm phóng sự sai sự thật như trên.
Việc trong quá trình tổ chức cưỡng chế có các cháu nhỏ là do gia đình bà Lúa cố
tình sắp xếp để chống đối chứ thực tế khi Ban cưỡng chế đến vận động cưỡng
chế ngày 14/7/2020 thì trong nhà không có các cháu nhỏ ở.
Việc kéo dài công tác thu hồi đất trong 09 năm qua đã thể hiện sự kiên
nhẫn, xem xét giải quyết có lý, có tình của ƯBND huyện Phú Quốc, đã có rất
nhiều lần vận động, thuyết phục tuy nhiên gia đình bà Lúa đã không chấp hành.
ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc thông cáo báo chí về toàn bộ quá trình tổ
chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Lưu Thị Lúa./.
Nơi nhận:
- Các cơ quan báo chí;
- Thường ừực Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Phòng TNMT;
- Thanh ữa huyện;
- Phòng LĐTB&XH;
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- LĐVP, CVNC;

- Ban Biên tập cổng TTĐT;
- Lưu:VT. ,

Trần ơúến Thắng

