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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Văn Sáng  

Trú tại thôn Bản Viển, xã Hoàng Đồng, 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 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;  

 Xét đơn khiếu nại của ông Đoàn Văn Sáng, trú tại thôn Bản Viển, xã Hoàng 

Đồng, thành phố Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Thanh tra thành phố tại Báo cáo số 101/BC-TTr ngày 5 

tháng 5 năm 2022 về kết quả xác minh nội dung đơn khiếu nại của ông  Đoàn 

Văn Sáng với các nội dung sau đây:  

I. Nội dung khiếu nại 

(1). Khiếu nại về hành vi hành chính của UBND thành phố Lạng Sơn chậm 

chi trả tiền bồi thường và chậm làm thủ tục giao đất tái định cư cho gia đình 

Lý do khiếu nại: Yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn phải chi trả tiền lãi do 

chậm chi trả được quy định tại Điều 93, Luật đất đai năm 2013, Luật quản lý thuế 

năm 2019 và Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 05/12/2020. Tổng số tiền lãi từ 

ngày 31/01/2021 đến ngày 06/4/2022 là 467.538.778 đồng, sau ngày 07/4/2022 đề 

nghị thỏa thuận với gia đình.  

(2). Khiếu nại việc UBND thành phố chưa thực hiện hết trách nhiệm theo 

quy định tại Điều 21 của Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn Quyết định 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 và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn (Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND) 

Lý do khiếu nại: UBND thành phố Lạng Sơn chưa thực hiện hết trách nhiệm 

được quy định tại Điều 21 của Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND  

(3). Khiếu nại hành vi của UBND thành phố Lạng Sơn ban hành Văn bản 

số 3435/UBND-PTQĐ về việc trả lời đơn của ông Đoàn Văn Sáng nhưng không 

gửi văn bản trên cho gia đình ông Sáng 
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 Lý do khiếu nại: Đến thời điểm hiện tại gia đình vẫn chưa nhận được Văn 

bản số 3435/UBND-PTQĐ về việc trả lời đơn của ông Đoàn Văn Sáng. 

(4). Khiếu nại hành vi chậm giải quyết khiếu nại của UBND thành phố 

Lạng Sơn theo quy định tại Điều 27, Điều 28 của Luật Khiếu nại. 

 Lý do khiếu nại: Gia đình đã nhiều lần gửi đơn nhưng chưa được xem xét 

thụ lý giải quyết kịp thời. 

 Ngoài những nội dung khiếu nại nêu trên gia đình không có nội dung 

khiếu nại, thắc mắc gì thêm. 

 II. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại:  

 1. Nội dung thứ nhất: Khiếu nại về hành vi chậm chi trả tiền bồi thường và 

chậm làm thủ tục giao đất tái định cư đối với gia đình.  

* Đối với nội dung khiếu nại hành vi chậm chi trả tiền bồi thường:   

Hộ ông Đoàn Văn Sáng bị ảnh hưởng dự án Điều chỉnh, mở rộng khu đô thị 

Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn diện tích 118,7m2 tại thửa đất số 493, tờ 

số 96 bản đồ địa chính xã Hoàng Đồng trên phần diện tích bị ảnh hưởng dự án có 

ngôi nhà 3 tầng và công trình phụ. Tổng giá trị bồi thường hỗ trợ và tái định cư của 

gia đình ông Sáng đã được UBND thành phố Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định 

số 3227/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 với giá trị là 2.013.660.500đồng (trong đó: 

Bồi thường về đất 106.830.000đồng; Bồi thường VKT 1.895.930.500đồng; Bồi 

thường cây cối 1.100.000đồng; HT di chuyển và thuê nhà 9.800.000đồng; Thu 

nghĩa vụ tài chính 62.317.500 đồng và 01 ô đất tái định cư). Giá trị thực lĩnh của 

gia đình ông Sáng là 1.951.343.000 đồng. 

Ngày 12/01/2021, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn đã ban 

hành giấy mời số 27/GM-PTQĐ để tiến hành chi trả tiền bồi thường cho các hộ 

dân bị ảnh hưởng bởi dự án trong đó có hộ ông Đoàn Văn Sáng. Thời gian chi trả 

chia làm 2 lần (Lần 1 bắt đầu từ 14 giờ 00 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 

18/01/2021; Lần 2 bắt đầu từ 8 giờ 00 phút cho đến 09 giờ 30 phút ngày 

19/01/2021). Địa điểm chi trả tại phòng tiếp công dân, trụ sở UBND xã Hoàng 

Đồng. Giấy mời đã được gửi đến gia đình ông Sáng (bà Hoàng Thu Phương vợ 

ông Sáng đã ký nhận giấy mời ngày 13/01/2021). Tuy nhiên, gia đình ông Đoàn 

Văn Sáng không đến để nhận được tiền bồi thường theo nội dung giấy mời, theo 

gia đình cho biết ngày 18,19/01/2021 gia đình có việc riêng và lưu trú tại tỉnh Lâm 

Đồng do đó không đến để nhận tiền bồi thường theo nội dung giấy mời.  

Theo quy định tại khoản 1 Điều 93 Luật Đất đai năm 2013 thì “ Trong thời 

hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi 

trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi” và theo quy định tại điểm a 

khoản 3 Điều 69 Luật Đất đai 2013 thì “Quyết định thu hồi đất, quyết định phê 

duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong cùng một ngày”. 

Ngày 31/12/2020, UBND thành phố ban hành quyết định số 3319/QĐ-UBND 

về việc thu hồi đất đối với gia đình ông Đoàn Văn Sáng. Cùng ngày UBND thành 

phố ban hành Quyết định số 3227/QĐ-UBND về phê duyệt phương án bồi thường, 
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hỗ trợ tái định cư dự án Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I thành 

phố Lạng Sơn (đợt 10).  

Như vậy, Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi 

thường đối với gia đình ông Sáng là ngày 31/12/2020. Ngày 13/01/2021, Trung 

tâm PTQĐ thành phố gửi giấy mời nhận tiền cho gia đình để nhận tiền ngày 

18,19/01/2021. Từ khi có Quyết định đến ngày gia đình có giấy mời lên nhận tiền 

bồi thường là 20 ngày. Như vậy, thời gian chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người 

có đất thu hồi đã đảm bảo quy định theo khoản 1 Điều 93 Luật Đất đai năm 2013. 

Gia đình ông Đoàn Văn Sáng có việc riêng và không đến nhận tiền chi trả được là 

lỗi của gia đình, không phải lỗi của UBND thành phố Lạng Sơn trong việc chậm 

chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với gia đình. 

Ngày 24/3/2021, Trung tâm PTQĐ thành phố Lạng Sơn tiếp tục ban hành 

giấy mời số 207/GM-PTQĐ gửi gia đình ông Đoàn Văn Sáng để nhận tiền bồi 

thường, hỗ trợ “Thời gian từ 08 giờ 30 phút đến 09 giờ 30 phút ngày 26/03/2021” 

Tại buổi làm việc ngày 26/3/2021, ông Sáng có ý kiến “gia đình đồng ý nhận 

tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư và toàn bộ số tiền phải trả thêm do chi trả chậm 

theo quy định tại Điều 93 Luật đất đai. Số tiền trả thêm được thanh toán ngay tại 

thời điểm chi trả, nếu chậm sẽ bị tính lãi, Gia đình cam kết bàn giao mặt bằng 

ngay sau khi Chủ đầu tư và Trung tâm PTQĐ bàn giao ô đất 193 DC06 diện tích 

127,46m2 ...” 

 Ý kiến của Trung tâm PTQĐ: Trung tâm phối hợp với Chủ đầu tư mời gia 

đình làm việc là để chi trả cho gia đình tiền bồi thường hỗ trợ theo Quyết định phê 

duyệt nếu gia đình đồng ý nhận tiền bàn giao mặt bằng và bốc thăm nhận tái định 

theo đúng quy hoạch. Việc gia đình đề nghị giao tái định cư theo đúng vị trí đất bị 

thu hồi không thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm vì vậy Trung tâm sẽ ghi 

nhận báo cáo cấp có thẩm quyền” 

 Kết thúc buổi làm việc ông Sáng ký và ghi ý kiến của mình: “Trung tâm 

PTQĐ và Công ty CPSX&TM Lạng Sơn đã đơn phương không chịu chi trả cho gia 

đình tôi tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là vi phạm các quy định của pháp luật. 

Yêu cầu các tổ chức trên thực hiện theo đúng quy định của pháp luật”. 

 Kết quả kiểm tra, xác minh: Ngày 26/3/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố phối hợp với Chủ đầu tư dự án tổ chức chi trả tiền cho hộ ông Đoàn Văn 

Sáng theo Quyết định số 3227/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND thành phố 

Lạng Sơn, gia đình ông Sáng đề nghị được nhận toàn bộ số tiền bồi thường, hỗ trợ 

theo quyết định phê duyệt và số tiền lãi phải trả thêm do chậm chi trả theo quy 

định tại Điều 93 Luật Đất đai. Ngoài ra, gia đình ông Sáng chỉ đồng ý bàn giao mặt 

bằng khi Chủ đầu tư và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố làm thủ tục bàn 

giao ô số 193 thuộc lô DC06 diện tích 127,46m2. 

 Ngày 04/4/2022, Trung tâm PTQĐ thành phố ban hành Thông báo số 

450/TB-PTQĐ về việc bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án, trong thông báo thể 

hiện “Thời gian nhận tiền và bàn giao mặt bằng 14 giờ phút ngày 07/4/2022”. 

Ngày 07/4/2022 ông Đoàn Văn Sáng đã nhận toàn bộ số tiền bồi thường, hỗ trợ 

2.013.660.500 đồng tại phiếu chi số 133. 
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 Do đó, việc gia đình ông Đoàn Văn Sáng khiếu nại hành vi hành chính của 

UBND thành phố Lạng Sơn chậm chi trả tiền bồi thường và phải chi trả tiền lãi do 

chậm chi trả được quy định tại Điều 93 Luật Đất đai năm 2013, Luật Quản lý thuế 

năm 2019 và Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 05/12/2020 của Chính phủ là 

không có cơ sở. 

* Đối với nội dung khiếu nại hành vi chậm giao đất tái định cư cho gia đình: 

Tại Quyết định số 3227/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND thành phố 

Lạng Sơn, hộ ông Đoàn Văn Sáng được giao 01 ô tái định cư.  

Ngày 26/01/2021, Đại diện Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Lạng Sơn 

(chủ đầu tư thực hiện dự án) và Trung tâm PTQĐ thành phố đã có buổi làm việc với 

gia đình ông Đoàn Văn Sáng. Tại buổi làm việc đã thống nhất “ ô tái định cư giao 

cho gia đình là ô số 193 chia lô DC6 diện tích 127,46m2. Gia đình nhất trí nhận 

tiền theo Quyết định phê duyệt, vì vậy yêu cầu Chủ đầu tư tổ chức thời gian chi trả 

tiền theo đúng quy định của pháp luật”. 

Ngày 15/11/2021, phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị 

có liên quan làm việc với ông Đoàn Văn Sáng liên quan đến nội dung giao ô đất tái 

định cư. Tại buổi làm việc ông Sáng có ý kiến như sau: "Đề nghị cơ quan có thẩm 

quyền ban hành Quyết định giao đất tái định cho gia đình theo đúng vị trí ô đất số 

193, lô DC6, diện tích 127,46m2 tại bản đồ quy hoạch dự án: Điều chỉnh, mở rộng 

khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn theo đúng nội dung biên bản 

làm việc ngày 26/01/2021 giữa gia đình với đại diện Trung tâm PTQĐ thành phố, 

đại diện Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn. Nếu được xem xét 

giao đúng vị trí ô đất số 193, lô DC6 gia đình sẽ chấp hành bàn giao mặt bằng cho 

chủ đầu tư theo quy định". 

Quá trình làm việc phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã giải thích cho 

ông Sáng và đề nghị Ông bốc thăm nhận đất tái định cư tại các vị trí thuộc quỹ đất tái 

định cư đã được UBND tỉnh bàn giao về cho UBND thành phố quản lý theo quy định. 

Tuy nhiên, ông Sáng không đồng ý bốc thăm nhận đất, cũng không chấp hành bàn 

giao mặt bằng và vẫn có ý kiến đề nghị giao đất cho gia đình tại ô số 193, lô DC6 

(biên bản làm việc ngày 15/11/2021). 

Kiểm tra, xác minh: 

Kiểm tra Bản đồ quy hoạch khu đô thị cho thấy ô đất số 193, lô DC06 thuộc 

đất sản xuất kinh doanh không thuộc quy hoạch đất tái định cư của dự án. Ngoài 

ra, vị trí ô đất chưa được giải phóng mặt bằng, chưa được UBND tỉnh giao cho cơ 

quan, đơn vị nào quản lý. 

 Hiện nay ô đất số 193, lô DC6 không thuộc quỹ đất quy hoạch vị trí đất tái 

định cư của dự án và Công ty cũng chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất về 

cho Công ty quản lý, gia đình ông Đoàn Văn Sáng chưa bàn giao mặt bằng cho 

Công ty để thi công hạ tầng kỹ thuật thực hiện dự án, do đó nội dung thỏa thuận 

giữa Công ty và gia đình ông Đoàn Văn Sáng không thể thực hiện được. Tại biên bản 

làm việc ngày 26/01/2021 giữa hộ gia đình ông Đoàn Văn Sáng và bà Lài Thị 

Thảo, đại diện chủ đầu tư là thỏa thuận dân sự giữa cá nhân và Chủ đầu tư. 
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Từ những nội dung phân tích ở trên, căn cứ Quyết định số 629/QĐ-UBND 

ngày 03/4/2020 của UBND thành phố Lạng Sơn về ban hành Quy chế giao đất tái 

định cư tại dự án Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố 

Lạng Sơn. Tại Điều 1 của Quy chế quy định “Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều 

chỉnh...2. Đối tượng điều chỉnh: Quy chế này là cơ sở cho các cơ quan, đơn vị có 

liên quan làm căn cứ giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện giao đất tái 

định cư (đã có tên trong các Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư) 

Gia đình ông Sáng đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư tại Quyết định số 3227/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND thành phố 

Lạng Sơn. Đối chiếu Quy chế gia đình ông Đoàn Văn Sáng đủ điều kiện được giao 

lô đất tái định cư tại khu đất tái định cư của Dự án Điều chỉnh, mở rộng Khu đô 

thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn. Từ việc yêu cầu giao cho gia đình tại 

ô đất số 193, lô DC 6 không được thực hiện nên ông Đoàn Văn Sáng đã khiếu nại 

hành vi chậm giao đất tái định cư của UBND thành phố Lạng Sơn. 

 Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã mời gia đình lên để nhận tái 

định cư tại khu đất tái định cư của dự án theo đúng quy chế. Tuy nhiên, gia đình đã 

không đồng ý và yêu cầu phải giao cho gia đình ô đất số 193, lô DC 6. Do đó, việc 

ông Đoàn Văn Sáng khiếu nại hành vi chậm giao đất tái định cư của UBND thành 

phố Lạng Sơn là không có cơ sở để xem xét. 

2. Nội dung thứ hai: Khiếu nại việc UBND thành phố chưa thực hiện hết 

trách nhiệm theo quy định tại Điều 21 của Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 

14/02/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn 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 và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

 Điều 21 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND 

tỉnh lạng Sơn quy định: “Điều 21. Trách nhiệm của các cơ quan trong công tác 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

 1. Uỷ ban nhân dân cấp huyện: 

 a) Chỉ đạo công tác tổ chức tuyên truyền, vận động mọi tổ chức, cá nhân về 

chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện giải phóng mặt bằng đúng 

quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

 b) Chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lập và tổ chức thực 

hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 

 c) Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tình hình và 

kết quả thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại địa phương trước 

ngày 20 tháng 11 hàng năm….” 

Qua kiểm tra hồ sơ bồi thường cho thấy UBND thành phố (các cơ quan 

chuyên môn được giao phụ trách từng lĩnh vực) đã ban hành Thông báo thu hồi đất 

để thực hiện dự án; đã đo đạc kiểm đếm tại thực địa khu đất của hộ ông Đoàn Văn 

Sáng; họp hội đồng bồi thường dự án; tổ chức họp lấy ý kiến và đối thoại với các 

hộ bị ảnh hưởng; thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Quyết 

định thu hồi đất; Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định 
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cư; Giấy mời nhận tiền bồi thường và tái định cư. Như vậy, UBND thành phố cũng 

như các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố đã thực hiện đúng trình tự, thủ 

tục và trách nhiệm trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định đối với hộ gia đình 

ông Đoàn Văn Sáng khi có đất bị ảnh hưởng bởi dự án Điều chỉnh, mở rộng khu 

đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn. 

Việc ông Đoàn Văn Sáng cho rằng UBND thành phố chưa thực hiện hết trách 

nhiệm theo quy định tại Điều 21 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 

14/02/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn là không có cơ sở để xem xét. 

3. Nội dung thứ ba: Khiếu nại hành vi của UBND thành phố Lạng Sơn ban 

hành Văn bản số 3435/UBND-PTQĐ ngày 26/11/2021 của UBND thành phố về 

việc trả lời đơn của ông Đoàn Văn Sáng nhưng không gửi văn bản trên cho gia 

đình ông Sáng. Đến thời điểm hiện tại gia đình vẫn chưa nhận được Văn bản số 

3435/UBND-PTQĐ về việc trả lời đơn của ông Đoàn Văn Sáng. 

Qua làm việc với bộ phận Văn thư HĐND-UBND thành phố: Do xử lý 

văn bản đi tại Bộ phận văn thư nhiều nên đã gửi sót đối với Công văn số 

3435/UBND-PTQĐ ngày 26/11/2021 của UBND thành phố cho gia đình ông Đoàn 

Văn Sáng. Sau khi phát hiện, ngày 24/12/2021, Bộ phận văn thư đã gửi chuyển 

phát nhanh cho gia đình ông Sáng (người nhận là bà Nguyễn Thị Nội mẹ của ông 

Đoàn Văn Sáng) 

Kết quả kiểm tra, xác minh: Công văn số 3435/UBND-PTQĐ được UBND 

thành phố ban hành từ ngày 26/11/2021, tuy nhiên Công văn chưa được gửi kịp 

thời cho gia đình ông Đoàn Văn Sáng. Mặt khác qua kiểm tra phiếu báo phát cho 

thấy trên phiếu báo phát không thể mã đơn hàng (tài liệu gửi) do đó chưa đủ cơ sở 

để khẳng định phiếu báo phát mà bà Nguyễn Thị Nội, mẹ ông Sáng đã nhận được  

là Công văn số 3435/UBND-PTQĐ ngày 26/11/2021 của UBND thành phố. Do 

đó, Bộ phận văn thư nói chung và cán bộ trực tiếp báo phát Công văn đối với hộ 

gia đình ông Sáng để xảy ra sai xót cần rút kinh nghiệm để có giải pháp quản lý 

theo dõi các tài liệu đi đảm bảo quy định. Yêu cầu Bộ phận văn thư gửi bổ sung 

Công văn số 3435/UBND-PTQĐ ngày 26/11/2021 của UBND thành phố cho gia 

đình ông Sáng. 

Như vậy, việc ông Sáng cho rằng đến thời điểm giải quyết khiếu nại (buổi 

làm việc ngày 29/4/2022 với Thanh tra thành phố) gia đình chưa nhận được Công 

văn số 3435/UBND-PTQĐ ngày 26/11/2021 của UBND thành phố gửi cho gia 

đình là có cơ sở. 

4. Nội dung thứ tư: Khiếu nại hành vi chậm giải quyết khiếu nại của UBND 

thành phố Lạng sơn theo quy định tại Điều 27, Điều 28 của Luật Khiếu nại. 

Lý do khiếu nại: Gia đình đã nhiều lần gửi đơn nhưng chưa được xem xét thụ 

lý giải quyết kịp thời. 

Ông Đoàn Văn Sáng có nhiều đơn với tiêu đề “khiếu nại” gửi Đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Thành ủy Lạng Sơn, UBND thành phố và các 

cơ quan chức năng (đơn được chuyển về thành phố xem xét tại: Phiếu chuyển đơn 

số 69-PCĐ/TU ngày 12/10/2021 của Thành ủy Lạng Sơn, Văn bản số 4395/VP-

BTCD ngày 14/10/2021 của Văn phòng UBND tỉnh, Văn bản số 673/VP-DNTT 
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ngày 21/10/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Văn bản số 674/VP-DNTT 

ngày 21/10/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh) các đơn của ông Đoàn 

Văn Sáng đều có nội dung:  

 + Đề nghị chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định số 3227/QĐ-

UBND ngày 31/12/2020 của UBND thành phố Lạng Sơn và số tiền chậm chi trả 

tiền đền bù, hỗ trợ theo Điều 93 Luật đất đai. 

 + Đề nghị được tái định cư tại ô đất số 193, lô DC 06 của Dự án theo thỏa 

thuận thống nhất giữa Chủ đầu tư, Trung tâm phát triển quỹ đất và gia đình, tại 

Biên bản làm việc ngày 26/01/2021.  

 Sau khi nhận được các đơn kiến nghị của công dân, cũng như phiếu chuyển 

đơn của các cơ quan chuyển tới, căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 101, 

điểm c khoản 4 Điều 132 Luật Tiếp công dân năm 2013, Ban Tiếp công dân thành 

phố đã chuyển đơn đến Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan có liên quan kiểm tra giải quyết theo quy định. Ngày 26/11/2021, 

UBND thành phố đã ban hành Văn bản số 3435/UBND-PTQĐ về việc trả lời đơn 

của ông Đoàn Văn Sáng. 

Đến ngày 06/12/2021, ông Sáng tiếp tục có đơn khiếu nại gửi Chủ tịch 

UBND tỉnh, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại của ông theo quy 

định tại khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại với nội dung: “Khiếu nại hành vi chậm 

chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định phê duyệt, không chi trả tiền 

chậm trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo Điều 93 Luật đất đai; Khiếu nại hành vi 

chậm giao ô đất tái định cư ô đất số 193, lô đất DC 06 theo biên bản làm việc 

ngày 26/01/2021”.  

Ban Tiếp công dân thành phố đã đã phối hợp với các cơ quan có liên quan làm 

việc với gia đình ông Sáng để thống nhất và làm rõ nội dung đơn (biên bản làm việc 

ngày 26/01/2022; 29/3/2022) sau trao đổi và làm rõ nội dung đơn của gia đình ông 

Sáng. Ngày 08/4/2022, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định 769/QĐ-

UBND về việc giao nhiệm vụ kiểm tra xác minh khiếu nại (giao Thanh tra thành 

phố tham mưu giải quyết khiếu) và ban hành Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại 

số 470/TB-UBND ngày 12/4/2022 gửi cho ông Đoàn Văn Sáng. 

 Theo quy định tại Điều 28 Luật Khiếu nại năm 2011 thì thời hạn giải quyết 

khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp 

thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ 

lý. Do vụ việc có tính chất phức tạp, UBND thành phố đã cho phép gia hạn thời 

hạn giải quyết vụ việc (Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 27/5/2022). Như vậy, 

đến nay thời hạn giải quyết đơn khiếu nại lần đầu của ông Đoàn Văn Sáng vẫn đảm 

bảo thời hạn theo quy định. Nội dung khiếu nại của ông Sáng là không có cơ sở. 

                                                 
 1 “..3. Ban tiếp công dân được thành lập để trực tiếp quản lý Trụ sở tiếp công dân ở mỗi cấp; phối hợp cùng đại diện cơ quan, tổ chức 

hữu quan tổ chức, thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

 a) Tổ chức việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân; 
 b) Giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật; 

 c) Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận tại Trụ sở tiếp công dân; thực hiện việc chuyển đơn 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được tiếp nhận nhưng không thuộc phạm vi, trách nhiệm xử lý của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công 
dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân” 

 2 Điều 13…“c) Ban tiếp công dân cấp huyện tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các nội dung liên quan đến việc 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp huyện; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, 
những vấn đề cần báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cho ý kiến chỉ đạo; về chủ trương, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

và các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không thuộc các nội dung quy định tại điểm a và điểm b khoản này….” 
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 III. Kết quả đối thoại 

Ngày 07/6/2022, UBND thành phố đã tổ chức đối thoại để giải quyết đơn 

khiếu nại của hộ ông Đoàn Văn Sáng. Các thành phần tham gia đối thoại đã giải 

thích đầy đủ các quy định của pháp luật, sau khi trao đổi hộ ông Đoàn Văn Sáng  

không nhất trí với kết quả xác minh của cơ quan Thanh tra thành phố, gia đình 

vẫn giữ nguyên các nội dung khiếu nại. 

 Tại buổi đối thoại ông Đoàn Văn Sáng 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.   

 IV. Kết luận 

 1. Đối với nội dung thứ nhất: 

 *  Khiếu nại hành vi chậm chi trả tiền bồi thường:  

Ngày 31/12/2020, UBND thành phố đã ban hành quyết định số 3319/QĐ-

UBND về việc thu hồi đất đối với gia đình ông Đoàn Văn Sáng. Cùng ngày UBND 

thành phố ban hành Quyết định số 3227/QĐ-UBND về phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư dự án Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng 

I thành phố Lạng Sơn (đợt 10). Ngày 13/01/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố gửi Giấy mời nhận tiền cho gia đình để nhận tiền vào các ngày 

18,19/01/2021. Từ khi có Quyết định đến ngày gia đình nhần tiền bồi thường là 20 

ngày. Như vậy, thời gian chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi đã 

đảm bảo quy định theo khoản 1 Điều 93 Luật Đất đai năm 2013. 

 Do gia đình ông Sáng có việc riêng nên không đến nhận tiền chi trả được là 

lỗi của gia đình, không phải lỗi của UBND thành phố Lạng Sơn trong việc chậm 

chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ. Do đó, nội dung ông Đoàn Văn Sáng khiếu nại hành 

vi hành chính chậm chi trả tiền bồi thường của UBND thành phố Lạng Sơn và yêu 

cầu phải chi trả tiền lãi do chậm chi trả được quy định tại Điều 93 Luật Đất đai 

năm 2013, Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 

05/12/2020 là không có cơ sở. Nội dung công dân khiếu nại sai. 

 * Khiếu nại hành vi chậm giao đất tái định cư cho gia đình: 

Hộ ông Đoàn Văn Sáng được giao 01 ô tái định cư tại Quyết định số 

3227/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND thành phố Lạng Sơn. Căn cứ Quyết 

định số 629/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND thành phố Lạng Sơn về ban 

hành Quy chế giao đất tái định cư tại dự án Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam 

Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn. Hộ gia đình ông Đoàn Văn Sáng được giao ô 

đất tái định cư tại khu đất tái định cư của Dự án là đúng quy định.  

Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã mời gia đình ông Sáng lên để 

nhận tái định cư tại Khu đất tái định cư của Dự án theo đúng Quy chế, tuy nhiên 

gia đình đã không đồng ý và yêu cầu phải giao cho gia đình ô đất số 193, lô DC 6 

(thuộc đất sản xuất kinh doanh không thuộc quy hoạch đất tái định cư của dự án. 

Ngoài ra, vị trí ô đất chưa được giải phóng mặt bằng, chưa được UBND tỉnh giao 

cho cơ quan, đơn vị nào quản lý). 
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Do đó, việc ông Đoàn Văn Sáng khiếu nại hành vi chậm giao đất tái định cư 

của UBND thành phố Lạng Sơn là không có cơ sở. Nội dung khiếu nại sai 

 2. Đối với nội dung thứ hai:  

UBND thành phố (các cơ quan chuyên môn được giao phụ trách từng lĩnh 

vực) đã ban hành Thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án; đã đo đạc kiểm đếm tại 

thực địa khu đất của hộ ông Đoàn Văn Sáng; họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư dự án; tổ chức họp lấy ý kiến và đối thoại với các hộ bị ảnh hưởng dự án; 

thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Quyết định thu hồi đất; 

Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Giấy mời nhận 

tiền bồi thường và tái định cư. Như vậy, UBND thành phố cũng như các cơ quan 

chuyên môn của UBND thành phố đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục và trách 

nhiệm trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định theo quy định của pháp luật đối 

với hộ gia đình ông Sáng.  

Việc ông Đoàn Văn Sáng cho rằng UBND thành phố chưa thực hiện hết 

trách nhiệm theo quy định tại Điều 21 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 

14/02/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn là không có cơ sở. Nội dung khiếu nại sai. 

 3. Đối với nội dung thứ ba:  

Công văn số 3435/UBND-PTQĐ được UBND thành phố ban hành từ ngày 

26/11/2021, tuy nhiên Công văn chưa được gửi kịp thời cho gia đình ông Đoàn 

Văn Sáng. Kiểm tra phiếu báo phát cho thấy trên phiếu báo phát không thể mã đơn 

hàng (tài liệu gửi) do đó chưa đủ cơ sở để khẳng định phiếu báo phát mà bà 

Nguyễn Thị Nội, mẹ ông Sáng đã nhận được là Công văn số 3435/UBND-PTQĐ 

ngày 26/11/2021 của UBND thành phố. Do đó, Bộ phận văn thư nói chung và cán 

bộ trực tiếp báo phát Công văn đối với hộ gia đình ông Sáng để xảy ra sai xót 

cần rút kinh nghiệm để có giải pháp quản lý theo dõi các tài liệu đi đảm bảo quy 

định. Yêu cầu Bộ phận văn thư gửi bổ sung Công văn số 3435/UBND-PTQĐ 

ngày 26/11/2021 của UBND thành phố cho gia đình ông Sáng. 

Như vậy, việc ông Sáng cho rằng đến thời điểm giải quyết khiếu nại (buổi 

làm việc ngày 29/4/2022 với Thanh tra thành phố) gia đình chưa nhận được Công 

văn số 3435/UBND-PTQĐ ngày 26/11/2021 của UBND thành phố gửi cho gia 

đình là có cơ sở. Nội dung khiếu nại đúng. 

4. Đối với nội dung thứ tư:  

Ngày 08/4/2022, Chủ tịch UBND thành phố ký ban hành Quyết định 769/QĐ-

UBND về việc giao nhiệm vụ kiểm tra xác minh khiếu nại và ban hành Thông báo 

thụ lý giải quyết khiếu nại số 470/TB-UBND ngày 12/4/2022 gửi cho ông Đoàn 

Văn Sáng. Theo quy định tại Điều 28 Luật Khiếu nại năm 2011, thời hạn giải 

quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức 

tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày 

thụ lý. 

 Do vụ việc có tính chất phức tạp, UBND thành phố đã ban hành quyết định 

gia hạn thời hạn giải quyết vụ việc. Như vậy, đơn khiếu nại của ông Đoàn Văn 

Sáng do UBND thành phố thụ lý giải quyết lần đầu vẫn trong thời hạn giải quyết 

theo quy định. Nội dung khiếu nại sai 
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 Từ những nhận định và căn cứ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận nội dung Khiếu nại hành vi của UBND thành phố Lạng 

Sơn ban hành Văn bản số 3435/UBND-PTQĐ về việc trả lời đơn của ông Đoàn 

Văn Sáng nhưng không gửi văn bản trên cho gia đình ông Sáng là khiếu nại đúng. 

Bác các nội dung khiếu nại của ông Đoàn Văn Sáng vì không có cơ sở: 

+ Khiếu nại về hành vi hành chính của UBND thành phố Lạng Sơn chậm chi 

trả tiền bồi thường và chậm làm thủ tục giao đất tái định cư cho gia đình;  

+ Khiếu nại việc UBND thành phố chưa thực hiện hết trách nhiệm theo quy 

định tại Điều 21 của Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 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 và tái định 

cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

+ Khiếu nại hành vi chậm giải quyết khiếu nại của UBND thành phố Lạng 

Sơn theo quy định tại Điều 27, Điều 28 của Luật Khiếu nại. 

 Điều 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành Quyết định, 

Thanh tra thành phố chịu trách nhiệm gửi Quyết định này cho người khiếu nại. 

Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, 

nếu ông Đoàn Văn Sáng không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Chủ tịch 

UBND thành phố Lạng Sơn thì ông Đoàn Văn Sáng 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 4. 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 xã Hoàng Đồng và ông 

Đoàn Văn Sáng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Thanh tra tỉnh ; 

- Ban Nội chính tỉnh ủy (b/c); 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (b/c); 

- TT HĐND tỉnh; Ban TCD tỉnh;  

- TT Thành uỷ (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Trang TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT, HS, TCD (niêm yết). 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Hạnh  
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