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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị ban hành Quyết định thu hồi đất và Quyết định giao đất tái 

định cư (ấn định) đối với hộ ông Hà Văn Viên để thực hiện dự án: Khu đô 

thị Phú Lộc II và Đường trục chính 37m đoạn qua Khu đô thị Phú Lộc I+II, 

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

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 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định Chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 

và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2179/QĐ-UBND-XD ngày 10/11/2005 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc thu hồi và giao đất cho Công ty TNHH sản xuất thương 

mại Hoàng Dương để xây dựng cơ sở hạ tầng Khu đô thị Phú Lộc II thuộc Khu 

đô thị mới Phú Lộc, thành phố Lạng Sơn; Quyết định số 2471/QĐ-UBND ngày 

18/11/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thu hồi đất đã giao cho Công ty cổ 

phần Bất động sản Hà Nội, giao Ban đền bù GPMB thành phố Lạng Sơn để tổ 

chức thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình: Đường trục 

chính 37m đoạn qua Khu đô thị Phú Lộc I+II; 

Căn cứ Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 20/8/2008 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt giá đất ở tại khu đô thị mới Phú Lộc I, thành phố Lạng Sơn 

và Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

phê duyệt giá đất ở khi giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân tại khu 

đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 21/9/2009 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt phương án giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất cho 

các hộ gia đình, cá nhân do bị ảnh hưởng dự án: Khu đô thị Phú Lộc I+II, 

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn; 
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Căn cứ Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc thu hồi đất tại Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn 

Thụ giao cho UBND thành phố Lạng Sơn để thực hiện giao đất tái định cư; 

Căn cứ Công văn số 459/PTQĐ ngày 11/6/2020 của Trung tâm Phát triển 

quỹ đất thành phố về việc đề nghị cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất 

đối với hộ ông Hà Văn Viên bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị Phú Lộc II và 

Đường trục chính 37m đoạn qua Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Lạng Sơn; 

Phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND thành phố Lạng Sơn ban 

hành Quyết định thu hồi đất đối với hộ ông Hà Văn Viên để thực hiện dự án 

Khu đô thị Phú Lộc II và Đường trục chính 37m đoạn qua Khu đô thị Phú Lộc 

I+II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. Cụ thể như sau: 

I. Thu hồi đất: 

1. Đối tượng bị thu hồi đất: Hộ ông Hà Văn Viên, trú tại tổ 5, khối 1, thị 

trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; 

2. Diện tích đất bị thu hồi: Thu hồi diện tích 1.803,1m2 gồm thửa đất số 

7.1, diện tích 56,4m2, thửa đất số 13.1, diện tích 152,4m2, thửa đất số 5.5, diện 

tích 1.034,9m2, thửa đất số 16, diện tích 51,0m2 và thửa đất số 17.2, diện tích 

508,4m2, tờ bản đồ số 06, bản đồ địa chính phường Hoàng Văn Thụ; 

3. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Khu đô thị Phú Lộc II và Đường 

trục chính 37m đoạn qua Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Lạng Sơn. 

II. Giao đất tái định cư (ấn định): 

Giao đất tái định cư (ấn định) cho hộ ông Hà Văn Viên, trú tại tổ 5, khối 1, 

thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, cụ thể: 

1. Thửa đất số 404, diện tích 80,0m2 và thửa đất số 405, diện tích 80,0m2, 

tờ bản đồ số 11, bản đồ địa chính phường Hoàng Văn Thụ (ô đất số 15 và ô đất 

số 16, lô NLK.E) tại Khu đô thị Phú Lộc II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố 

Lạng Sơn. 

2. Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị. 

3. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. 

4. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Mảnh trích địa chính số 283-

2017 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lạng Sơn lập ngày 20/10/2017, được 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn duyệt ngày 23/10/2017. 

5. Hình thức giao đất: giao đất có thu tiền sử dụng đất (Được giao đất tái 

định cư do bị thu hồi đất ở và đất nông nghiệp để thực hiện dự án Khu đô thị 

Phú Lộc II và đường trục chính 37m đoạn qua Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn). 

6. Giá thu tiền sử dụng đất:  
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- Đối với thửa đất số 404 (ô đất số 15): Theo điểm 2.1, khoản 2, Điều 35 

ban hành kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn, thu tiền sử dụng đất bằng giá bồi thường đất ở, cụ thể: 

1.500.000 đồng/m2; 

- Đối với thửa đất số 405 (ô đất số 16): Theo khoản 2, Điều 36 ban hành 

kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn, thu tiền sử dụng đất bằng giá đất tại khu tái định cư nhân với hệ số 

(K=0,8), cụ thể: 2.080.000 đồng/m2. 

Kèm theo Tờ trình có dự thảo Quyết định thu hồi đất và Quyết định giao 

đất tái định cư (ấn định) đối với hộ ông Hà Văn Viên. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND thành phố Lạng Sơn 

xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, HS. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Lê Thị Nhiên 
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