
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:          /UBND-PTQĐ 

Về việc trả lời đơn của  

bà Hoàng Thị Cừu 

TP. Lạng Sơn, ngày       tháng      năm 2022 

Kính gửi: Bà Hoàng Thị Cừu 

Địa chỉ liên hệ: Thôn Rọ Phải, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn 
  

 Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn nhận được công văn số 186/BTCD 

ngày 27/5/2022 của Ban tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn về việc chuyển đơn đề nghị 

ghi ngày 19/5/2022 của bà Hoàng Thị Cừu. Đơn có nội dung: “Gia đình bị ảnh 

hưởng dự án Khu đô thị mới Mai Pha với tổng diện tích 2.811,9m2, gia đình chưa 

nhất trí về công tác bồi thường, hỗ trợ (biên bản kiểm đếm không có chữ ký của 

gia đình; diện tích đất, cây cối hoa màu kiểm đếm không chính xác); đề nghị phải 

thỏa thuận giá bồi thường và xem xét có chính sách hỗ trợ thỏa đáng, bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp cho gia đình để ổn định cuộc sống, an tâm sản xuất”. 

 Sau khi xem xét nội dung đơn, trên cơ sở kết quả kiểm tra hồ sơ bồi thường, 

đối chiếu với các quy định pháp luật, Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn trả lời 

Bà như sau: 

 1. Kiến nghị biên bản kiểm đếm không có chữ ký và diện tích, đất cây 

cối hoa mùa không chính xác. 

 Thực hiện Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 05/8/2020; Kế hoạch số 

221/KH-UBND ngày 13/8/2020 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc Thu 

hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm để thực hiện dự án Khu đô thị mới 

Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; Thông báo số 875 /TB-UBND ngày 05/8/2020, 

Thông báo số 1149/TB-UBND ngày 13/8/2020 của UBND thành phố Lạng Sơn 

về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng 

Sơn đối với hộ bà Hoàng Thị Cừu. 

 UBND thành phố Lạng Sơn đã chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư dự án tổ chức triển khai thực hiện các bước trình tự thủ tục về công tác 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu đô thị mới Mai Pha theo quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, hộ gia đình bà Hoàng Thị Cừu không chấp 

hành công tác lập hồ sơ đo đạc kiểm đếm. 

 Do bà Hoàng Thị Cừu không phối hợp và không nhất trí lập hồ sơ thống 

kê, đo đạc, kiểm đếm, căn cứ quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều 69, Điều 70, 

Luật Đất đai năm 2013, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2055/QĐ-

UBND ngày 29/7/2021 về việc kiểm đếm bắt buộc đối với hộ bà Hoàng Thị Cừu 

và Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 về việc cưỡng chế thực hiện 

Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với hộ bà Hoàng Thị Cừu. 

 Căn cứ Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày  30/9/2021 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về Thành lập Tổ cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt 

buộc đối với các hộ gia đình có đất thu hồi để thực hiện dự án: Khu đô thị mới 

Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. Ngày 14/10/2021, Tổ cưỡng chế thực hiện Quyết 
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định kiểm đếm bắt buộc đã tiến hành lập hồ sơ đo đạc kiểm đếm, thống kê khối 

lượng đất đai, công trình vật kiến trúc và cây cối hoa màu có trên thửa đất thu hồi 

của hộ bà Hoàng Thị Cừu, cụ thể: 

 Tổng diện tích đất bị thu hồi của hộ gia đình bà Hoàng Thị Cừu là 

2.811,9m2, gồm: 

 - Diện tích 1.087,9m2 thuộc thửa đất số 61 tờ bản đồ trích đo số 42. Đối 

chiếu với bản đồ địa chính thuộc một phần thửa đất số 61a tờ bản đồ địa chính 

số 25 xã Mai Pha. Mục đích sử dụng: đất HNK. Hiện trạng tại thời điểm kiểm 

đếm đang trồng ngô. 

 - Diện tích 1.724,0m2 thuộc thửa đất số 31 tờ bản đồ trích đo số 45. Đối 

chiếu với bản đồ địa chính thuộc thửa đất số 31 tờ bản đồ địa chính số 36 xã Mai 

Pha. Mục đích sử dụng: đất HNK. Hiện trạng tại thời điểm kiểm đếm là đất trống. 

 Nguồn gốc các thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số 01242 cấp ngày 19/5/2000 đứng tên hộ ông Phùng Thế Thời (ông Thời là 

chồng bà Cừu).  

 Như vậy, do gia đình bà không phối hợp thực hiện nên UBND thành phố 

phải thực hiện quy trình cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, nếu gia đình còn thắc mắc 

việc kiểm đếm diện tích đất và cây cối hoa màu chưa chính xác, UBND thành phố 

sẽ chỉ đạo Trung tâm PTQĐ thành phố, UBND xã Mai pha phối hợp cùng gia đình 

thực hiện kiểm tra để giải quyết đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho gia đình Bà. Đề 

nghị bà phối hợp với Trung tâm PTQĐ, UBND xã Mai pha để tổ chức kiểm tra, 

làm rõ tại thực địa khu đất. 

 2. Kiến nghị thỏa thuận giá bồi thường và xét các khoản hổ trợ thỏa 

đáng để gia đình ổn định cuộc sống.  

 Dự án Khu đô thị mới Mai Pha thực hiện thu hồi đất theo điều 62, Luật 

đất đai năm 2013, thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng. Căn cứ quy định tại Điều 114, Luật Đất đai năm 2013 khi thực hiện 

thu hồi đất thì UBND tỉnh Lạng Sơn phải ban hành giá đất cụ thể làm căn cứ bồi 

thường cho các hộ bị thu hồi đất tại dự án khu đô thị mới Mai Pha. Ngày 

20/11/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 2394/QĐ-UBND, 

về Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi 

đất thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.  

 Căn cứ Quyết định nêu trên, UBND Thành phố Lạng Sơn đã lập và phê 

duyệt phương án bồi thường đối với gia đình Bà tại Quyết định số 938/QĐ-

UBND ngày 21/4/2022 căn cứ theo đúng đơn giá do UBND tỉnh ban hành tại 

Quyết định số 2394/QĐ-UBND, ngày 20/11/2020 là đảm bảo đúng theo các quy 

định của pháp luật.  

 Đối chiếu với quy định tại Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành thì không có quy định phải thỏa thuận giá bồi thường khi nhà nước 

thu hồi đất đối với các dự án phát triển kinh tế xã hội (bao gồm dự án khu đô thị) 

theo Điều 62, Luật đất đai năm 2013, vì vậy kiến nghị bồi thường theo đơn giá 

thỏa thuận theo kiến nghị của gia đình Bà là không có cơ sở xem xét, giải quyết.   
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 Ngoài việc bồi thường thì UBND thành phố đã tính toán và phê duyệt các 

khoản hỗ trợ cho gia đình Bà tại Quyết định số Quyết định số 938/QĐ-UBND 

ngày 21/4/2022, cụ thể: phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tổng số tiền là 

969.765.000 đồng (trong đó: Bồi thường đất là 156.563.000 đồng; bồi thường 

cây cối hoa màu là 6.916.000 đồng; giá trị hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất là 

23.472.000 đồng; giá trị hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm là 

469.688.000 đồng; giá trị hỗ trợ khác để ổn định đời sống và sản xuất là 

313.126.000 đồng).  

 Như vậy, phương án bồi thường và các khoản hỗ trợ cho gia đình đã được 

thực hiện đầy đủ, đảm bảo quyền lợi của gia đình theo đúng quy định pháp luật. 

 Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn trả lời để bà Hoàng Thị Cừu được biết./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ban Nội chính tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Ban TCD tỉnh; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP ; 

- Ban TCD TP; 

- Các cơ quan: Thanh tra, TNMT, TT PTQĐ; 

- UBND xã Mai Pha; 

- Công ty CPĐT Hải Phát; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, XD,TD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Công Dũng 
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