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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Đinh Vĩnh Thái bà Trần Minh Nguyệt.  

Địa chỉ Khu tái định cư khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn  

(lần đầu) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 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;  

 Xét đơn khiếu nại đề ngày 25/11/2020 của ông Đinh Vĩnh Thái và vợ là bà 

Trần Minh Nguyệt (địa chỉ Khu tái định cư Khối 2, phường Vĩnh Trại, Thành 

phố Lạng Sơn).  

Theo báo cáo của Thanh tra thành phố tại Báo cáo số 05/BC-TTr ngày 

12/3/2021 về việc giải quyết khiếu nại của của ông Đinh Vĩnh Thái và vợ là bà 

Trần Minh Nguyệt với các nội dung sau đây: 

 I. NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

 Ngày 08/12/2020, UBND thành phố Lạng Sơn đã thụ lý đơn khiếu nại đề 

ngày 25/11/2020 của ông Đinh Vĩnh Thái và bà Trần Minh Nguyệt, trú tại Khu 

tái định cư khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, nội dung:  

 "Đề nghị xem xét điều chỉnh lại đơn giá bồi thường về đất từ 29.000.000 

đồng lên 33.500.000 đồng, cụ thể số tiền tăng thêm là 283.185.000 đồng và cấp 

cho gia đình 01 ô tái định cư có vị trí mặt đường Yết Kiêu hoặc giao thêm 02 ô tái 

định cư tại đường nội bộ, với giá thu tiền sử dụng đất là 11.000.000 đồng/m2 

hoặc chi trả số kinh phí chênh lệch giữa số tiền bán đấu giá 01 ô đất mặt đường 

Yết Kiêu với số tiền sử dụng đất gia đình phải nộp để nhận ô đất tái định cư LK.C 

vị trí mặt đường nội bộ". 

 Ngày 08/01/2021, Thanh tra thành phố đã làm việc với ông Đinh Vĩnh 

Thái và bà Trần Minh Nguyệt để làm rõ nội dung khiếu nại. Tại buổi làm việc 

ông Thái và bà Nguyệt khiếu nại nội dung sau: Khiếu nại đối với phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư của gia đình tại dự án Đầu tư xây dựng công trình 

Cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn (Hạng mục cầu và công viên phía Bắc cầu 

Kỳ Cùng, đợt 2) cụ thể: 



 

 

2 

 

 (1). Xem xét điều chỉnh lại đơn giá bồi thường về đất từ 29.000.000 đồng 

lên 33.500.000 đồng;  

 (2). Yêu cầu cấp cho gia đình 01 ô đất tái định cư có vị trí mặt đường Yết 

Kiêu hoặc giao thêm 02 ô tái định cư tại đường nội bộ (tổng 03 ô TĐC đường 

nội bộ) với giá thu tiền sử dụng đất là 11.000.000 đồng/m2 (K=1) hoặc chi trả 

số kinh phí chênh lệch giữa số tiền bán đấu giá 01 ô đất mặt đường Yết Kiêu với 

số tiền sử dụng đất gia đình phải nộp để nhận ô tái định cư LK.C vị trí mặt 

đường nội bộ. 

 Lý do khiếu nại: Do gia đình chúng tôi ở vị trí gần đường giao nhau giữa 

đường Trần Đăng Ninh và đường 17/10 trong phạm vi 30m, là một trong những 

gia đình đầu tiên chấp hành bàn giao mặt bằng sớm nhưng chúng tôi lại chỉ được 

giao đất tái định cư tại đường nội bộ mà không phải đất mặt đường Yết Kiêu, 

như vậy là rất thiệt thòi cho gia đình. Ngoài ra, gia đình tôi còn phải nộp tiền sử 

dụng đất với hệ số K=1,2, lớn hơn so với các gia đình khác không có đất mặt 

tiền như nhà chúng tôi. 

 II. KẾT QUẢ XÁC MINH NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

* Về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất: Thửa đất nguyên của ông Lý 

Việt Hưng (Lý Bùi Hưng) và bà Lê Thị Tâm chuyển nhượng cho của ông Đinh 

Vĩnh Thái và bà Trần Minh Nguyệt ngày 27/10/2014. Sau khi nhận chuyển 

nhượng ông Thái, bà Nguyệt được UBND thành phố Lạng Sơn cấp giấy 

CNQSD đất số CH-03197 ngày 13/11/2014 với diện tích 49,2m2, loại đất ở đô 

thị; phần diện tích 13,73m2 thuộc quy hoạch đường Quốc lộ 4B nên không được 

đưa vào cấp giấy CNQSD đất (theo biên bản làm việc ngày 05/11/2014). Gia 

đình sử dụng từ đó đến khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án. 

* Về điều kiện hoàn cảnh gia đình: Kiểm tra Sổ hộ khẩu số VT - 404 

(VT - 0344) và kết quả làm việc với ông Đinh Vĩnh Thái, bà Trần Minh Nguyệt 

ngày 08/01/2021 cho thấy: Tại địa chỉ nhà số 5, đường 17/10, khối 1, phường 

Vĩnh Trại có đăng ký hộ khẩu cho 06 nhân khẩu gồm:  

Ông Đinh Vĩnh Thái (sinh năm 1979), chủ hộ, nghề nghiệp viên chức 

(làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn); Vợ Trần Minh Nguyệt (sinh 

năm 1985), nghề nghiệp: Nhân viên (kế toán doanh nghiệp tư nhân); Con trai 

Đinh Thái Minh (sinh năm 2008), học sinh trường THCS Vĩnh Trại; Con gái 

Đinh Thái Quyên (sinh năm 2012), học sinh trường Tiểu học Vĩnh Trại; Bố vợ 

Trần Chí Sình (sinh năm 1959), quê quán thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, 

tỉnh Lạng Sơn; Mẹ vợ là Đỗ Thị Lan (sinh năm 1960), quê quán Lục Ngạn, Bắc 

Giang. Ngày 15/10/2020, gia đình đã chuyển hộ khẩu thường trú đến địa chỉ 

đường Trần Xuân Soạn, khu tái định cư khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố 

Lạng Sơn. Gia đình ông Thái không phải gia đình chính sách; gia đình không 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; không khó khăn về chỗ ở. 

Xác minh thực tế: Hộ gia đình ông Đinh Vĩnh Thái không trực tiếp sinh 

sống tại địa chỉ trên, không tham gia sinh hoạt khối phố, gia đình ông Thái cho 

người khác thuê làm răng, bán lồng, thức ăn cho vật nuôi. Tại thời điểm thu hồi 
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đất gia đình ông Thái đang ở tại ngôi nhà cấp 4 tại khối 8, phường Vĩnh Trại, 

thành phố Lạng Sơn. 

 * Về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 

 Hộ ông Đinh Vĩnh Thái và bà Trần Minh Nguyệt, bị thu hồi đất ở diện 

tích 62,93m2 thuộc thửa đất số 20, tờ bản đồ địa chính số 38  phường Vĩnh Trại. 

Nguồn gốc do nhận chuyển nhượng và được UBND thành phố Lạng Sơn cấp 

giấy CNQSD đất số CH-03197 ngày 13/11/2014 với diện tích 49,2m2, loại đất ở 

đô thị; phần diện tích 13,73m2 thuộc quy hoạch đường Quốc lộ 4B nên không 

được đưa vào cấp giấy CNQSD đất. 

 UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 

18/7/2019 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: 

Đầu tư xây dựng công trình cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn (Hạng mục cầu 

và công việc phía Bắc cầu Kỳ Cùng, đợt 2) đối với hộ ông Đinh Vính Thái, vợ 

là Trần Minh Nguyệt với tổng số tiền là 2.509.835.700đồng và được hỗ trợ giao 

01 ô đất tái định cư theo trường hợp khác quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ, giá thu tiền sử dụng đất theo quy 

định tại khoản 2 Điều 18 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn (K=1,2), đã được UBND thành phố phê duyệt phương án 

hỗ trợ giao đất tái định cư tại Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 02/8/2019. 

 Gia đình ông Đinh Vĩnh Thái và bà Trần Minh Nguyệt đã nhận ô đất tái 

định cư, ô số 11, lô LK.C, diện tích 78,0m2 (ô đất tái định cư tại vị trí đường nội 

bộ, có 02 mặt tiền; diện tích đất giao tái định cư lớn hơn diện tích đất bị thu hồi 

15,07m2). Ngày 30/10/2019, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 

4085/QĐ-UBND về việc giao ô đất tái định cư nêu trên cho hộ ông Đinh Vĩnh 

Thái và bà Trần Minh Nguyệt và đã được cấp giấy CNQSD đất ngày 31/12/2019. 

 1. Đối với nội dung: Yêu cầu điều chỉnh lại đơn giá bồi thường về đất từ 

29.000.000 đồng lên 33.500.000 đồng. 

Luật Đất đai năm 2013 quy định về Bảng giá đất và giá đất cụ thể; 

Nguyên tắc, phương pháp định giá đất như sau:  

 " Điều 114. Bảng giá đất và giá đất cụ thể 

 …4. Giá đất cụ thể đươc̣ sử duṇg để làm căn cứ trong các trường hợp sau 

đây:…đ) Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. 

 Tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về xác định giá đất cụ thể như sau: Điều 15. Xác định giá đất cụ thể 

 1. Căn cứ nguyên tắc định giá đất quy định tại Điều 112 của Luật Đất 

đai, phương pháp định giá đất quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 4 của 

Nghị định này và kết quả tổng hợp, phân tích thông tin về thửa đất, giá đất thị 

trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể”. 

Căn cứ quy định trên, ngày 15/11/2017 UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành 

Quyết định số 2143/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ 

tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây 
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dựng công trình Cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn (Hạng mục Cầu và công 

viên phía Bắc cầu Kỳ Cùng). Tại Điều 1 Quyết định thể hiện: 

'' Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi 

Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Cầu Kỳ 

Cùng, thành phố Lạng Sơn (Hạng mục Cầu và công viên phía Bắc cầu Kỳ 

Cùng) như sau: 

.... 3. Đất ở đô thị tại đường 17/10, đoạn từ Bắc đầu cầu Kỳ Cùng đường 

Trần Đăng Ninh đến Ngã ba Lê Lợi, Nguyễn Du: 

- Vị trí 1: Giá đất cụ thể 29.000.000 đồng/m2 (Bằng chữ: Hai mươi chín 

triệu đồng một mét vuông). 

- Vị trí 2: Giá đất cụ thể 11.600.000 đồng/m2 (Bằng chữ: Mười một triệu, 

sáu trăm nghìn đồng một mét vuông).....". 

Tại biên bản kiểm đếm ngày 26/10/2018 thể hiện: Hô ̣ ông Thái bi ̣ ảnh 

hưởng vào dự án với tổng diện tích 62,93m2 (trong đó 49,2m2 đã được cấp Giấy 

CNQSD đất và 13,73m2 thuộc quy hoạch đường QL4B). 

Căn cứ Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước 

thu hồi đất thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu Kỳ Cùng, thành 

phố Lạng Sơn. Ngày 09/11/2018, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự 

án đã tiến hành họp xét tính hợp pháp về đất và trình UBND thành phố phê 

duyệt đối với phần diện tích đất gia đình ông Đinh Vĩnh Thái sử dụng. Xác định 

toàn bộ diện tích 62,93m2 đất gia đình ông Đinh Vĩnh Thái sử dụng và bị ảnh 

hưởng Dự án thuộc vị trí 1 đường 17/10. Hội đồng đã áp theo đơn giá 

29.000.000đồng/m2, cụ thể: 62,93m2 x 29.000.000đồng/m2 = 1.824.970.000đồng 

(Một tỷ, tám trăm hai mươi tư triệu, chín trăm bẩy mươi ngàn đồng chẵn). Như 

vậy, UBND thành phố đã phê duyệt, bồi thường cho gia đình đúng vị trí, đúng 

diện tích và tuyến đường gia đình sử dụng.  

Tại Quyết định 2143/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn tại  đường 17/10, đoạn từ Bắc đầu cầu Kỳ Cùng đường Trần Đăng Ninh đến 

Ngã ba Lê Lợi, Nguyễn Du không có vị trí đất ở có đơn giá 33.500.000 đồng. 

Do đó, việc ông Thái yêu cầu điều chỉnh đơn giá bồi thường về đất từ 

29.000.000 đồng lên 33.500.000 đồng là không có cơ sở.  

 2. Đối với nội dung: Yêu cầu cấp cho gia đình 01 ô đất tái định cư có vị 

trí mặt đường Yết Kiêu hoặc giao thêm 02 ô tái định cư tại đường nội bộ (tổng 

03 ô TĐC đường nội bộ) với giá thu tiền sử dụng đất là 11.000.000đồng/m2 

(K=1) hoặc Yêu cầu chi trả số kinh phí chênh lệch giữa số tiền bán đấu giá 01 ô 

đất mặt đường Yết Kiêu với số tiền sử dụng đất gia đình phải nộp để nhận ô tái 

định cư LK.C vị trí mặt đường nội bộ. 

Qua kiểm tra xác minh thu thập hồ sơ giải quyết đơn của gia đình ông Đinh 

Vĩnh Thái cho thấy: Ngoài phần diện tích đất 62,93m2 đất ở, gia đình bi ̣ảnh hưởng 

vào Dự án. Gia đình ông Thái sử dụng 02 thửa đất khác với mục đích sử dụng đất: 

đất ở đô thị  (thửa 22 tờ bản đồ số 37 diện tích 89,8m2 tại khối 8, phường Vĩnh Trại 
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được cấp giấy CNQSD đất năm 2011; thửa 307 tờ bản đồ số 20 diện tích 87m2 tại 

khối 2, phường Vĩnh Trại được cấp giấy CNQSD đất năm 2014).  

 Tại thời điểm thu hồi đất để thực hiện Dự án, gia đình ông Thái không trực 

tiếp sinh sống trên thửa đất bị thu hồi (gia đình ông Thái đã cho ngưới khác thuê 

để bán hàng). Đối chiếu quy định tại điểm c khoản 2 Điều 83 Luật Đất đai năm 

2013, trường hợp gia đình ông Thái không đủ điều kiện giao tái định cư. 

Tuy nhiên, để người có đất không bị thiệt thòi khi Nhà nước thu hồi đất. 

Ngày 07/01/2019, UBND thành phố đã báo cáo UBND tỉnh (Báo cáo số 15/BC-

UBND) về tình hình thực hiện và một số khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án, trong đó có đề xuất, kiến nghị: "Từ điều kiện, 

hoàn cảnh thực tế của hộ gia đình ông Đinh Vĩnh Thái và bà Trần Minh Nguyệt. 

Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 6, Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của chính phủ: Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở. 

...b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu 

hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh mà hộ gia 

đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở 

thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất 

ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở”. 

UBND tỉnh đồng ý tại Thông báo số 118/TB-UBND ngày 15/3/2019 

Thông báo kết luận giao ban của Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 

11/3/2019. Ngày 02/8/2019, UBND thành phố Lạng Sơn ban hành Quyết định 

số 3189/QĐ-UBND, phê duyệt phương án hỗ trợ giao đất tái định cư, trong đó 

có hộ gia đình ông Đinh Vĩnh Thái và bà Trần Minh Nguyệt được hỗ trợ giao 01 

ô đất tái định cư  theo trường hợp khác (với hệ số K=1,2). 

Theo quy định tại điểm 2.4 khoản 2, Điều 4 Quyết định số 929/QĐ-UBND 

ngày 20/3/2019 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế giao 

đất tái định cư tập trung đối với các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự 

án: Xây dựng cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn"....2.4. Trường 

hợp các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được giao tái định cư theo trường hợp 

tách hộ hoặc theo trường hợp khác và các trường hợp còn lại thì được giao đất 

tái định cư tại vị trí đường nội bộ của khu tái định cư (các ô đất tái định cư 

không có mặt tiền tiếp giáp với đường Nhị Thanh và đường Yết Kiêu)". Gia đình 

ông Thái đã nhận ô đất  tái định cư và đã được cấp giấy CNQSD đất (ô số 11 lô 

LK.C  diện tích 78,0m2 tại Khu tái định cư tập trung phường Tam Thanh thuộc 

thửa đất số 273, tờ bản đồ địa chính số 29 phường Tam Thanh).  

Gia đình ông Thái bà Nguyệt không phải gia đình chính sách; gia đình 

không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; không khó khăn về chỗ ở. Tại thời điểm thu 

hồi đất, gia đình không trực tiếp sinh sống trên thửa đất bị thu hồi, gia đình ông 

Thái bà Nguyệt đã được hỗ trợ giao 01 ô đất tái định cư theo trường hợp khác. Do 

đó, việc gia đình ông Thái bà Nguyệt yêu cầu giao thêm cho gia đình 01 ô đất tái 

định cư ở vị trí mặt đường Yết Kiêu hoặc 02 ô đất ở mặt đường nội bộ là không 

có cơ sở giải quyết. 
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Nội dung: Hoặc chi trả số kinh phí chênh lệch giữa số tiền bán đấu giá 01 

ô đất mặt đường Yết Kiêu với số tiền sử dụng đất gia đình phải nộp để nhận ô 

tái định cư LK.C vị trí mặt đường nội bộ. 

 Ngày 21/8/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1608/QĐ-

UBND giao đất cho UBND thành phố lạng Sơn quản lý và giao đất tái định cư 

cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án đầu tư xây dựng cầu Kỳ Cùng. Tại 

Quyết định "Giao cho UBND thành phố Lạng Sơn 4.654,5m2 đất (gồm 62 ô đất) 

tại khối 2 phường Tam Thanh thành phố Lạng Sơn để quản lý và thực hiện giao 

đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án...". Phần diện 

tích đất còn do UBND tỉnh quản lý và đất giao thông, đất cây xanh.  

 Ngày 21/02/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 366/QĐ-

UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước 

giao đất tái định cư tại khu tái định cư tập trung phường Tam Thanh thuộc công 

trình Cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn. Tại Điều 1 Quyết định thể hiện: 

 "...3. Giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng 1m2 đất ở:..... 

 c) Các ô đất tiếp giáp đường nội bộ của dự án là 11.114.000đồng/m2 

(Mười một triệu, một trăm mười bốn nghìn đồng trên một mét vuông)". 

 Ngày 30/10/2019, UBND thành phố Lạng Sơn ban hành Quyết định số 

4085/QĐ-UBND giao đất tái định cư cho hộ ông Đinh Vĩnh Thái và bà Trần 

Minh Nguyệt tại Khu tái định cư tập trung phường Tam Thanh. Tại Quyết định 

"....Giá thu tiền sử dụng đất: Theo khoản 2 Điều 18 Quyết định số 12/2015/QĐ-

UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn (thu tiền sử dụng đất bằng giá 

đất quy định tại khu tái định cư nhân với hệ số K=1,2) cụ thể 

13.336.800đồng/m2". Như vậy, giá thu tiền sử dụng đất đối với ô đất tái định cư 

của gia đình ông Đinh Vĩnh Thái đã được thực hiện theo đúng quy định. 

 Đối với phần diện tích đất còn lại (các ô đất sử dụng bán đấu giá) thuộc 

quyền quản lý, sử dụng của UBND tỉnh. Không thuộc quyền quản lý, sử dụng 

của UBND thành phố. Do vậy, việc gia đình ông Thái bà Nguyệt yêu cầu chi trả 

số kinh phí chênh lệch giữa số tiền bán đấu giá 01 ô đất mặt đường Yết Kiêu với 

số tiền sử dụng đất gia đình phải nộp để nhận ô tái định cư LK.C vị trí mặt 

đường nội bộ là không có căn cứ. 

 III. KẾT QUẢ ĐỐI THOẠI 

 Tại buổi đối thoại ngày 19/4/2021, ông Đinh Vĩnh Thái và bà Trần Minh 

Nguyệt đã được các thành phần dự đối thoại phân tích, làm rõ nội dung khiếu nại, 

kết quả xác minh và các căn cứ pháp luật để xem xét, giải quyết nội dung khiếu 

nại của gia đình. Tuy nhiên, ông Đinh Vĩnh Thái và bà Trần Minh Nguyệt không 

đồng ý với hướng giải quyết của UBND thành phố.  

Tại buổi đối thoại ông Đinh Vĩnh Thái và bà Trần Minh Nguyệt không cung 

cấp thêm tài liệu, chứng cứ mới so với các tài liệu, chứng cứ đã cung cấp cho 

Thanh tra thành phố trong quá trình giải quyết khiếu nại theo quy định.   

 IV. KẾT LUẬN  
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1. Đối với nội dung: Yêu cầu điều chỉnh lại đơn giá bồi thường về đất từ 

29.000.000 đồng lên 33.500.000 đồng. 

Trên cơ sở các quy định của pháp luật về xây dựng giá đất cụ thể. Ngày   

15/11/2017, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 2143/QĐ-UBND 

về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước 

thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Kỳ Cùng, thành 

phố Lạng Sơn.  

Căn cứ Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể do UBND tỉnh Lạng Sơn 

ban hành, UBND thành phố đã lập phương án tính toán bồi thường về đất cho 

gia đình ông Đinh Vĩnh Thái đúng vị trí, đúng diện tích thửa đất và áp giá bồi 

thường đúng quy định. Toàn bộ giá trị bồi thường về đất của gia đình ông 

Đinh Vĩnh Thái đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 

2980/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 là đảm bảo quy định. 

Đồng thời, tại Quyết định 2143/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn tại đường 17/10, đoạn từ Bắc đầu cầu Kỳ Cùng đường Trần Đăng 

Ninh đến Ngã ba Lê Lợi, Nguyễn Du không có vị trí đất ở có đơn giá 33.500.000 

đồng/m2. Việc ông Thái yêu cầu điều chỉnh đơn giá bồi thường về đất từ 

29.000.000 đồng/m2 lên 33.500.000 đồng/m2 là không có căn cứ.  

Do vậy, nội dung khiếu nại trên của ông Đinh Vĩnh Thái là khiếu nại sai. 

 2. Đối với nội dung: Yêu cầu cấp cho gia đình 01 ô đất tái định cư có vị 

trí mặt đường Yết Kiêu hoặc giao thêm 02 ô tái định cư tại đường nội bộ (tổng 

03 ô TĐC đường nội bộ) với giá thu tiền sử dụng đất là 11.000.000đồng/m2 

(K=1), hoặc Yêu cầu chi trả số kinh phí chênh lệch giữa số tiền bán đấu giá 01 

ô đất mặt đường Yết Kiêu với số tiền sử dụng đất gia đình phải nộp để nhận ô 

tái định cư LK.C vị trí mặt đường nội bộ. 

 Tại thời điểm thu hồi đất gia đình ông Thái bà Nguyệt không trực tiếp sinh 

sống trên thửa đất bị thu hồi (gia đình ở tại khối 8 phường Vĩnh Trại); không thuộc 

trường hợp được giao tái định cư. Để đảm bảo quyền lợi cho gia đình khi Nhà nước 

thu hồi đất, UBND thành phố đã báo cáo UBND tỉnh và đã xem xét hỗ trợ giao cho 

gia đình 01 ô đất tái định cư theo trường hợp khác với hệ số K=1,2.  

  Đối chiếu với Quy chế giao đất tái định cư, gia đình ông Thái bà Nguyệt 

được giao 01 ô đất tái định cư tại vị trí đường Nội bộ của khu Tái định cư. Với 

vị trí ô đất tái định cư được giao, đối chiếu với Quyết định số 366/QĐ-UBND 

ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt giá đất cụ thể tính thu 

tiền sử dụng đất. Gia đình ông Đinh Vĩnh Thái phải nộp tiền sử dụng đất là 

11.114.000đồng/m2 x 1,2 = 13.336.800đồng/m2. Gia đình ông Thái đã nhận ô đất 

tái định cư và đã được cấp giấy CNQSD đất.  

Đối với phần diện tích đất còn lại (các ô đất sử dụng bán đấu giá) thuộc 

quyền quản lý, sử dụng của UBND tỉnh Lạng Sơn, không thuộc quyền quản lý, sử 

dụng của Thành phố. 

 UBND thành phố đã thực hiện việc thu hồi, bồi thường và thu tiền sử dụng 

đất đối với diện tích ô đất tái định cư được giao cho gia đình ông Thái là đảm bảo 
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quy định. Việc gia đình yêu cầu giao thêm cho gia đình 01 ô đất tái định cư ở vị 

trí mặt đường Yết Kiêu hoặc 02 ô đất ở mặt đường nội bộ hoặc yêu cầu chi trả số 

kinh phí chênh lệch giữa số tiền bán đấu giá 01 ô đất mặt đường Yết Kiêu với số 

tiền sử dụng đất gia đình phải nộp để nhận ô tái định cư LK.C vị trí mặt đường 

nội bộ là không có cơ sở để xem xét. 

Do vậy, nội dung khiếu nại trên của ông Đinh Vĩnh Thái là khiếu nại sai. 

Từ những nhận định và căn cứ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận các Quyết định của UBND thành phố về phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ, hỗ trợ giao đất tái định cư đối với gia đình ông 

Đinh Vĩnh Thái và bà Trần Minh Nguyệt có đất bị ảnh hưởng bởi Dự án Đầu tư 

xây dựng công trình Cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn (Hạng mục cầu và công 

viên phía Bắc cầu Kỳ Cùng). 

Bác toàn bộ nội dung khiếu nại của ông Đinh Vĩnh Thái và bà Trần Minh 

Nguyệt vì không có căn cứ. 

Điều 2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, 

nếu ông Đinh Vĩnh Thái và bà Trần Minh Nguyệt không đồng ý với quyết định 

giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn thì ông Đinh Vĩnh 

Thái và bà Trần Minh Nguyệt có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Lạng 

Sơn hoặc khởi kiện UBND thành phố Lạng Sơn tại Tòa án theo quy định của 

pháp luật về tố tụng hành chính. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Chánh Thanh tra 

thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Giám đốc Trung 

tâm phát triển quỹ đất thành phố, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Trại, ông Đinh 

Vĩnh Thái và bà Trần Minh Nguyệt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Thanh tra tỉnh; 

- Sở TN &MT; 

- Ban TCD tỉnh;  

- TT Thành uỷ (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT (XDCB) UBND TP; 

- Trang TTĐT thành phố; 

- Thanh tra thành phố; 

- Lưu: VT, HS, TCD (niêm yết). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Hạnh  
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