
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 

ông Nguyễn Hồ Nam 

 

TP. Lạng Sơn, ngày       tháng      năm 2022 

Kính gửi: Ông Nguyễn Hồ Nam 

Địa chỉ liên hệ: Số 61B, đường Lê Hồng Phong, khối 8 

phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. 
  

 Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn nhận được đơn đề ngày 06/12/2021 

của ông Nguyễn Hồ Nam, trú tại số nhà 61B, đường Lê Hồng Phong, khối 8, 

phường Tam Thanh  với nội dung: “ Gia đình ông bị ảnh hưởng bởi Dự án cải 

tạo, chỉnh trang công viên Hồ Phai Loạn thành phố Lạng Sơn, đề nghị quan 

tâm, xem xét đền bù cho gia đình số đất gia đình phải giải tỏa, bằng đất ở dự án 

tái định cư khác để gia đình có đất làm nhà ổn định cuộc sống.”  

 Sau khi xem xét nội dung đơn, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện 

hành, 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 đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Hồ 

Phai Loạn được phê duyệt tại Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 

của UBND thành phố Lạng Sơn và Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 

11/9/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử 

dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 04/11/2021của 

UBND thành phố Lạng Sơn về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm 

đếm để thực hiện dự án Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên hồ Phai Loạn, thành phố 

Lạng Sơn. 

 Ngày 04/11/2021,UBND thành phố Lạng Sơn ban hành Thông báo số 

1138/TB-UBND về việc thu hồi đất đối với gia đình ông Nguyễn Hồ Nam.  

Ngày 19/11/2021, Tổ công tác đã tiến hành đo đạc đạc kiểm đếm, thống kê 

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

hồi 120,1m2 (Trong đó diện tích 61,8m2, thuộc thửa đất số 15, tờ bản đồ địa 

chính số 22 thể hiện là đất (T) và diện tích 58,3m2, thuộc thửa số 16, tờ bản đồ 

địa chính số 22 thể hiện là đất (TS). Hiện trạng trên các thửa đất tại thời điểm 

kiếm đếm có nhà, tường rào và một số cây cối quanh nhà. 
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 Ngày 22/12/2021, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã họp xét và kết 

luận như sau: Bồi thường đất ở diện tích 61,8m2, thuộc thửa đất số 15, tờ bản đồ 

địa chính số 22 thể hiện là đất (T) và thu 0,5% lệ phí trước bạ; Hỗ trợ phần diện 

tích 58,3m2, thuộc thửa số 16, tờ bản đồ địa chính số 22 thể hiện là đất (TS). Sau 

khi xem xét quá trình sử dụng đất của các hộ gia đình, để đảm bảo công bằng, đồng 

bộ như các trường hợp tương tự bị ảnh hưởng tại các dự án khác trên địa bàn thành 

phố, căn cứ quy định tại Điều 25 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. 

UBND thành phố đã báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ khác và được UBND tỉnh 

đồng ý tại Thông báo số 136/TB-UBND ngày 16/3/2022 Kết luận của đồng chí phó 

Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét giải quyết khó khăn, vướng 

mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng (kỳ tháng 

1+02/2022).  

Ngày 18/03/2022 Hội đồng BTHT&TĐC đã niêm yết phương án BT,HT 

TĐC tại thông báo số 344/TB-HĐBT Trong đó giá trị bồi thường, hỗ trợ của gia 

đinh Ông là: 507.763.007 đồng (Bao gồm: Giá trị bồi thường đất là: 314.415.000 

đồng; Giá trị bồi thường, hỗ trợ về vật kiến trúc là: 190.162.207đồng; Giá trị hỗ trợ 

cây cối hoa màu là: 504.000 đồng; Giá trị hỗ trợ theo Thông báo 136/TB-UBND 

tỉnh Lạng Sơn là: 2.681.800 đồng).  

 Hội đồng BT,HT&TĐC thành phố đã trình UBND thành phố Lạng Sơn 

xem xét phê duyệt phương án BT,HT &TĐC đối với hộ gia đình Ông tại Tờ trình 

số 554/TTr-HĐBT ngày 20/4/2022. Sau khi UBND thành phố ban hành Quyết 

định phê duyệt phương án, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn 

mời ông Nguyễn Hồ Nam để nhận tiền và bàn giao mặt bằng theo quy định.  

2. Đối với kiến nghị xem xét việc đền bù cho gia đình số đất gia 

đình phải giải tỏa, bằng đất ở dự án tái định cư khác để gia đình có đất 

làm nhà ổn định cuộc sống. 

- Tại khoản 2, Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 quy định: "Việc bồi 

thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại 
đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền 
theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND tỉnh quyết định tại thời 

điểm quyết định thu hồi đất". Hiện nay trên địa bàn thành phố không có quỹ 

đất để thực hiện bồi thường bằng đất, do vậy UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban 

hành Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 về việc phê duyệt giá 

đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để 

thực hiện dự án: Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Hồ Phai Loạn, thành phố 

Lạng Sơn. Trên cơ sở nguyên tắc bồi thường UBND thành phố đang thực 

hiện của dự án với hình thức bồi thường đất là bằng tiền theo giá cụ thể đã 

được UBND tỉnh ban hành.  



3 

 

- Đối với việc hỗ trợ giao đất tái định cư được thực hiện theo quy tại 

điều 86 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 1, Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì việc giao đất tái định cư đối với trường 

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 Ông diện tích 

120,1m2. Trong đó: Diện tích 61,8m2, thuộc thửa đất số 15, tờ bản đồ địa chính 

số 22 thể hiện là đất (T) chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. 

Tại Biên bản xác minh ngày 15/12/2021 được biết thửa đất trên Ông nhận chuyển 

nhượng từ bà Nguyễn Thị Hồng và ông Nguyễn Văn Nhuận vào ngày 30/4/1992 có 

giấy tờ viết tay và không có xác nhận của địa phương, mặt khác diện tích đất ở 

còn lại của gia đình khoảng 185,16m2 (kích thước các cạnh (8,52m+8,39m) x 

29,1m) và có nhà ở cấp 4, hiện tại Ông và gia đình đang ở. Đối với diện tích 

58,3 m2, thuộc thửa số 16, tờ bản đồ địa chính số 22 thể hiện là đất hồ Phai Loạn 

ký hiệu TS (đất do nhà nước quản lý) nên không đủ điều kiện bồi thường về đất 

chỉ được hỗ trợ theo Thông báo số 136/TB-UBND ngày 16/3/2022 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn.  

Từ kết quả nêu trên cho thấy trình tự thực hiện bồi thường cho gia đình 

ông là đúng quy định của pháp luật, việc xem xét đề nghị đền bù bằng đất ở 

dự án tái định cư khác để gia đình có đất làm nhà ổn định cuộc sống cho ông 

là không có cơ sở xem xét, giải quyết. 

 Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn trả lời để ông Nguyễn Hồ Nam 

được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh(b/c); 

- Ban Nội chính tỉnh (b/c); 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Ban TCD tỉnh; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- CT, PCT UBND TP; 

- Ban Pháp chế HĐND TP; 

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

- Ban TCD TP; 

- UBND Phường Tam Thanh; 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, XD,TD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Công Dũng 
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