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Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn nhận được đơn đề ngày 

19/5/2022 của Ông với nội dung:“Gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án Xây dựng 

Trụ sở làm việc Công an tỉnh, nguồn lao động chính bằng nghề nông nghiệp. 

Đề nghị tính lại giá đền bù, hỗ trợ giữa lần thu hồi 1 và lần thu hồi 2 vì giá 

của hai lần thu hồi khác nhau, xem xét lại mức hỗ trợ chuyển đổi nghề 

nghiệp, cấp cho gia đình 01 ô tái định cư để làm nhà và ổn định cuộc sống” .  

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 Ông như sau:  

1. Quá trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ 

Dự án Trụ sở làm  việc  Công  an  tỉnh  Lạng Sơn được  Bộ Công  an  

phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 935/QĐ-BCA-H43 ngày 

24/3/2017 và được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt nhiệm vụ lập đồ án Quy 

hoạch chi tiết  xây  dựng  Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500  

tại Quyết định  số 1604/QĐ-UBND ngày 30/8/2017, đây là dự án phải thu hồi 

đất theo quy định tại Điều 61, Luật Đất đai năm 2013, được UBND tỉnh Lạng 

Sơn phê duyệt quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 2640/QĐ-

UBND ngày 30/12/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 

của thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.  

1.1. Về thu hồi đất lần 1 

Ngày 25/9/2017, UBND thành phố Lạng Sơn ban hành Thông báo  thu 

hồi đất số 842/TB-UBND mang tên hộ ông Hoàng Văn Ngan; ngày 07/5/2019 

UBND thành phố có Công văn số 1031/UBND-TNMT về việc điều chỉnh lại nội 

dung Thông báo số 842/TB-UBND ngày 25/9/2017 trong đó điều chỉnh thu hồi 

đất từ hộ ông Hoàng Văn Ngan sang thu hồi đất: ông Hoàng Quang Thụy và 

Hoàng Quang Thuần (đồng sử dụng).  

Ngày 17/5/2019, Tổ công tác tiến hành đo đạc kiểm đếm khối lượng đất 

đai và cây cối hoa màu trên tổng diện tích đất là 793,9m2m2 (gồm thửa 262, diện 

tích 208,0m2; thửa số 171, diện tích 585,9m2, tờ bản đồ số 45 bản đồ địa chính 

xã Mai Pha) đã được cấp giấy CNQSD đất Lúa số 01074 cấp ngày 19/05/2000, 

cho hộ ông Hoàng Văn Ngan (đã chết), ông Ngan là bố của ông Hoàng Quang 

Thụy+Hoàng Quang Thuần, hiện trạng trên thửa đất trồng cây quất, chuối tây. 

Trên cơ sở phương án đã được hội đồng BT HT & TĐC dự án họp xét và 

được niêm yết theo quy định. UBND thành phố Lạng Sơn ban hành tại 02 
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Quyết định số 3250/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 về việc phê duyệt phương án 

BT HT &TĐC đối với các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án và Quyết định số 

4025/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 về phương án hỗ trợ bổ sung, trong đó ông 

Hoàng Quang Thụy+Hoàng Quang Thuần (đồng sử dụng) được bồi thường, 

hỗ trợ với tổng số tiền là 682.098.400đồng (Trong đó: Giá trị bồi thường về 

đất là 50.809.600đồng; Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm là 

152.428.800đồng; Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất 42.120.000 đồng; Hỗ trợ 

khác để ổng định đời sống và sản xuất 101.619.200đồng; Phê duyệt hỗ trợ 

chênh lệch bổ sung là 281.120.800đồng). 

1.2. Về thu hồi đất lần 2 

Ngày 03/3/2022, UBND thành phố Lạng Sơn ban hành Thông báo số 

258/TB-UBND thông báo thu hồi đất mang tên hộ ông Hoàng Quang 

Thụy+Hoàng Quang Thuần (đồng sử dụng).  

Ngày 22/03/2022, Tổ công tác tiến hành đo đạc kiểm đếm khối lượng đất 

đai và cây cối hoa màu trên đất thu hồi là 485,1m2  thuộc thửa đất số 170 tờ bản 

đồ địa chính số 45 đã được cấp giấy CNQSD đất Lúa số 01355 cấp ngày 

14/11/2012, mang tên ông Hoàng Văn Ngan (đã chết), ông Ngan là bố của ông 

Hoàng Quang Thụy+Hoàng Quang Thuần, hiện trạng trên thửa đất trồng cây. 

Trên cơ sở phương án đã được hội đồng BT HT & TĐC dự án họp xét và 

được niêm yết theo quy định. UBND thành phố Lạng Sơn ban hành Quyết 

định số 1123/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 về việc phê duyệt phương án BT 

HT &TĐC đối với các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó ông Hoàng Quang 

Thụy+Hoàng Quang Thuần (đồng sử dụng) được bồi thường, hỗ trợ với tổng 

số tiền là 700.699.200đồng.  

(Trong đó: Giá trị bồi thường về đất là 31.808.000 đồng; Hỗ trợ chuyển 

đổi nghề nghiệp và tạo việc làm là 69.580.000đồng; Hỗ trợ theo khoản 1 điều 

17 là 104.370.000đồng; Hỗ trợ theo thông báo 350 là 494.760.000đồng). 

2. Đối với kiến nghị tính lại giá đền bù, hỗ trợ giữa lần thu hồi 1 và 

lần thu hồi 2 vì giá của hai lần thu hồi khác nhau. 

Kiểm tra hồ sơ bồi thường, hỗ trợ của gia đình ông cho thấy:  

* Đối với phương bồi thường, hỗ trợ thu hồi lần 1: Thực hiện Thông báo 

số 842/TB-UBND thông báo thu hồi đất mang tên hộ ông Hoàng Văn Ngan; 

ngày 07/5/2019 UBND thành phố có Công văn số 1031/UBND-TNMT về việc 

điều chỉnh lại nội dung Thông báo số 842/TB-UBND ngày 25/9/2017 trong đó 

điều chỉnh thu hồi đất từ hộ ông Hoàng Văn Ngan sang thu hồi đất: ông Hoàng 

Quang Thụy và Hoàng Quang Thuần (đồng sử dụng). Hội đồng BT HT & TĐC 

dự án thành phố đã tính toán, bồi thường về đất và các khoản hỗ trợ khác cho 

gia đình ông đảm bảo theo quy định. Các nội dung kiến nghị đã được UBND 

thành phố trả lời tại Công văn số 2257/UBND-PTQĐ ngày 13/9/2019 cho gia 

đình ông. (Bồi thường áp gía theo Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 

10/11/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn V/v Phê duyệt giá đất cụ thể dự án: Đầu 

tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 1); 

Các khoản hỗ trợ tính theo đơn giá hỗ trợ theo Quyết định số 29/2014/QĐ-
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UBND ngày 20/12/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn Ban hành Bảng giá đất trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn) 

* Đối với phương án bồi thường,hỗ trợ thu hồi lần 2: Thực hiện Thông 

báo số 258/TB-UBND, ngày 03/3/2022 của UBND thành phố về thông báo 

thu hồi đất. Hội đồng BT HT & TĐC dự án thành phố đã tính toán, bồi thường 

về đất và các khoản hỗ trợ khác cho gia đình ông đảm bảo theo quy định.  

Trong đó có: 

- Đơn giá bồi thường về đất: Áp dụng cho toàn dự án theo Quyết định số 

2089/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn V/v Phê duyệt giá 

đất cụ thể dự án: Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng 

Sơn (giai đoạn 1);  

- Đơn giá hỗ trợ áp dụng đơn giá theo 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, giai đoạn 2020 - 2024. 

 * Hỗ trợ chuyển đồi nghề nghiệp và tạo việc làm:  Theo Điều 17; Quyết 

định số 07/2021/ QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn Hỗ trợ khác 

đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 25 Nghị 

định số 47/2014/NĐ-CP 

 * Đối với khoản hỗ trợ khác để tái định cư, ổn định đời sống và sản 

xuất được thực hiện như sau: 

 - Gia đình Ông được áp dụng theo quy định tại Điều 16 Quyết định số 

12/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn, cụ thể là được hỗ trợ 50% giá 

đất ở liền kề. Đơn giá áp theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 

20/11/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, giai đoạn 2020 đến 2024. 

 Như vậy, Hội đồng BT HT & TĐC dự án thành phố đã áp dụng các cơ 

chế chính sách theo quy định tại thời điểm có Thông báo thu hồi đất. Phương 

án tính toán, áp dụng trong công tác bồi thường hỗ trợ giữa lần 1 và lần 2 đều 

áp dụng đồng nhất, công bằng, nhưng do có sự điều chỉnh đơn giá hỗ trợ tại 

bảng giá đất của tỉnh theo từng giai đoạn phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 

trợ của các hộ gia đình là khác nhau, vì vậy giá trị hỗ trợ cũng sẽ khác nhau.  

 3. Đối với kiến nghị cấp cho gia đình 01 ô tái định cư để làm nhà và 

ổn định cuộc sống. 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước 

thu hồi đất; Nghị định 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 và Quyết định số 

12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 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 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành, chỉ có quy định về việc giao đất tái định cư đối với trường hợp 

thu hồi đất ở, không có quy định về việc giao đất tái định cư khi nhà nước 

thu hồi đất nông nghiệp. (Ngoài ra việc giao đất tái định cư đối với trường 
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hợp bị thu hồi đất ở phải đảm bảo điều kiện như sau: hộ gia đình phải đủ 

điều kiện và được bồi thường là đất ở, phải di chuyển chỗ ở và không còn đất 

ở, nhà ở nào khác trên địa bàn xã, phường nơi có đất thu hồi).   

 Tại thời điểm kiểm đếm trên khu đất bị thu hồi của gia đình Ông là đất 

Lúa không phải là đất ở, hiện trạng trên đất đang trồng cây, không có nhà ở, 

không sinh sống trực tiếp trên thửa đất thu hồi, không phải di chuyển chỗ ở nên 

gia đình Ông không đủ điều kiện giao tái định cư. UBND thành phố Lạng Sơn đã 

thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông đã đảm bảo đúng theo 

quy định của pháp luật.  

 Do đó, việc Ông đề nghị tính lại giá đền bù và giao 01 ô đất tái định cư 

là không có cơ sở xem xét, giải quyết. 

UBND thành phố Lạng Sơn trả lời để Ông được biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Nội chính tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Công an Tỉnh; 

- Ban TCD tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Ban Pháp chế HĐND TP; 

- Các cơ quan: Thanh tra, TNMT, TTPTQĐ TP; 

- Ban TCD TP;  

- Trang thông tin điện tử thành phố ; 

- UBND Xã Mai Pha;  

- Lưu: VT, TCD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Công Dũng 
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