
UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
HỘI ĐỒNG BT, HT, TĐC 

 
Số:            /BC-HĐBT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       

TP. Lạng Sơn, ngày         tháng        năm 2022 
 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện dự án, đề xuất tính hợp pháp về đất 

và thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

công trình: Trạm y tế phường Tam Thanh 

 

Căn cứ Quyết định số 3283/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về chủ trương đầu tư dự án: Trạm y tế phường Tam Thanh; 

Căn cứ Quyết định số 3707a/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND 

thành phố Lạng Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng công trình Trạm y tế phường Tam Thanh; 

 Trên cơ sở Thông báo thu hồi đất của UBND thành phố số 600/TB-

UBND ngày 10/6/2020; các Thông báo số 261, 262/TB-UBND ngày 04/3/2022 

về việc thu hồi đất để xây dựng công trình: Trạm y tế phường Tam Thanh; 

 Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về việc Kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công 

trình: Trạm y tế phường Tam Thanh. 

 Hội đồng BT, HT, TĐC báo cáo tình hình thực hiện dự án, đề xuất tính hợp 

pháp về đất và thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: 

Trạm y tế phường Tam Thanh cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH 

Tổng diện tích thu hồi để thực hiện công trình: 973,1m2. 

Số đối tượng ảnh hưởng bởi công trình: 03 hộ gia đình 01 tổ chức (Trung 

tâm Phát triển quỹ đất thành phố). 

Ngày 10/6/2020, UBND thành phố Lạng Sơn ban hành Thông báo số 

601/TB-UBND về việc thu hồi đất của hộ ông Trần Lệnh Cản để thực hiện công 

trình Trạm y tế phường Tam Thanh. Trên cơ sở Thông báo thu hồi đất của hộ 

ông Cản, Hội đồng BT, HT, TĐC đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành 

phố thực hiện công tác, bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Ngày 16/4/2021, Tổ 

cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc (theo Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 

của UBND thành phố Lạng Sơn) đã thực hiện Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt 

buộc đối với hộ ông Trần Lệnh Cản với tổng diện tích 829,5m2. Sau khi thực hiện 

cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với hộ ông Cản, Hội đồng BT, HT, TĐC đã họp 

xét tính hợp pháp về đất và thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, 

ngày 12/7/2021, ông Trần Lệnh Cản, có đơn kiến nghị gửi UBND thành phố đề 

nghị xem xét, điều chỉnh lại hồ sơ thu hồi đúng với việc phân chia trong gia đình 

từ năm 2006 (có xác nhận của UBND phường Tam Thanh). 
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Ngày 04/3/2022, UBND thành phố Lạng Sơn ban hành các Thông báo số 

261, 262/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trạm y tế 

phường Tam Thanh đối với 02 người con của ông Cản là Trần Công Thiết và 

Trần Thu Thắm; Công văn số 318/UBND-TNMT ngày 23/2/2022 về việc điều 

chỉnh diện tích thu hồi đất đối với hộ ông Trần Lệnh Cản. Hội đồng BT, HT, 

TĐC đã tổ chức họp triển khai và thực hiện công tác thống kê, đo đạc, kiểm đếm 

đối với 03 hộ gia đình: Trần Lệnh Cản, Trần Công Thiết và Trần Thu Thắm. 

II. ĐỀ XUẤT TÍNH HỢP PHÁP VỀ ĐẤT 

- Sử dụng bản đồ địa chính và các tài liệu quản lý đất đai trên địa bàn nơi 

có đất thu hồi làm cơ sở để tính bồi thường, hỗ trợ. 

- Đối với các thửa đất chưa được cấp GCNQSDĐ hoặc không có một 

trong các loại giấy tờ tại khoản 1 Điều 100 Luật đất đai, căn cứ thông tin 

trên hồ sơ địa chính, kết quả xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất; 

phiếu ý kiến khu dân cư và các giấy tờ liên quan đến thửa đất do hộ gia đình 

cung cấp để xác định loại đất bồi thường theo quy định. 

- Đối với các thửa đất có vi phạm pháp luật đất đai (xây dựng nhà trên đất 

nông nghiệp trước ngày 01/7/2014, bồi thường đất ở theo quy định tại Điều 22, 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và thu nghĩa vụ tài 

chính theo quy định tại Khoản 2, Điều 7, Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ. 

(Có biểu đề xuất tính hợp pháp về đất kèm theo) 

III. PHƯƠNG ÁN BỒI HƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ 

 1. Căn cứ lập Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư  

 Căn cứ Luật Đất đai năm 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 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

 Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất; 

 Căn cứ Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/04/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn Ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất Đai 

năm 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính và các quy 

định của pháp luật có liên quan về cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 
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 Căn cứ Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn Ban hành đơn giá xây dựng mới nhà, công trình và vật kiến trúc 

áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn; 

 Căn cứ Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/12017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn ban hành quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi 

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

Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 V/v Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định về đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi 

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

 Căn cứ Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

 Biên bản thống kê, kiểm đếm khối lượng và các loại giấy tờ liên quan về 

đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu của hộ gia đình ảnh hưởng dự án. 

2. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

2.1. Về đất đai: 

- Áp giá tính toán bồi thường về đất đai theo Quyết định số 2595/QĐ-

UBND ngày 14/12/2020 về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền 

bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình Trạm y tế phường 

Tam Thanh. 

-  Đối với các thửa đất có vi phạm pháp luật đất đai (xây dựng nhà trên 

đất nông nghiệp trước ngày 01/7/2014, bồi thường đất ở, thu nghĩa vụ tài chính 

như sau:  

+ Đối với phần diện tích nằm trong hạn mức giao đất ở (100m2), theo quy 

định tại Khoản 2, Điều 7, Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ: Thu Nghĩa vụ tài chính  100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại 

Bảng giá đất Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn. 

+ Đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (vượt 100m2), theo quy 

định tại Điểm C, Khoản 3, Điều 3; Khoản 2, Điều 7, Nghị định 45/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 

12/01/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn:  Thu Nghĩa vụ tài chính  100% tiền sử 

dụng đất theo giá đất quy định tại Bảng giá đất Quyết định số 32/2019/QĐ-

UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn nhân với hệ số điều chỉnh 

K=1,3 (đường loại III). 

2.2. Bồi thường, hỗ trợ nhà cửa, công trình vật kiến trúc: 

 Áp giá tính toán bồi thường, hỗ trợ theo quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn Ban 

hành đơn giá xây dựng mới nhà, công trình và vật kiến trúc áp dụng trong công tác 

bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
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 2.2.1. Bồi thường di chuyển tài sản: Theo Khoản 1, Điều 3, Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn. 

2.2.2. Hỗ trợ thuê nhà: Theo Khoản 2, Điều 17, Quy định ban hành kèm 

theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

 2.3.Về bồi thường, hỗ trợ cây cối, hoa màu 

 Áp giá tính toán bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 

11/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy 

định đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 

38/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định về đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Đối với trường hợp cây cối trồng trên đất không đủ điều kiện bồi thường: 

Hỗ trợ 100% giá trị bồi thường hỗ trợ về cây cối, hoa màu. 

 2.4. Tái định cư: Theo quy định tại Điểm C, Khoản 2, Điều 83 Luật Đất đai 

năm 2013: 

“2. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm: 

c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá 

nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở”. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

 IV. CHI PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BT, HT, TĐC: Bằng 2% tổng 

giá trị bồi thường, hỗ trợ. 

Trên đây là báo cáo thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ công trình 

Trạm y tế phường Tam Thanh./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Hội đồng BT, HT, TĐC (b/c); 

- Lưu HS, VT. 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PTQĐ 

Hoàng Tuấn Anh 
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