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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Tiến Luận, trú tại Khối 14,  

Phường Hoàng Văn Thụ, 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 Nguyễn Tiến Luận, trú tại Khối 14, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn; 

Theo Báo cáo số 33/BC-TTr ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thanh tra 

thành phố về kết quả xác minh nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Tiến Luận 

với các nội dung sau đây:  

 I. Nội dung khiếu nại 

(1). Khiếu nại Quyết định số 3932/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND 

thành phố Lạng Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị Phú Lộc I, 

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. 

 Căn cứ khiếu nại: Quyết định số 3932/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 thu hồi 

chưa đủ diện tích đất, diện tích đất của gia đình bị thu hồi còn thiếu 9,8 m2; đề nghị 

xem xét tính toán bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 9,8 m2 còn thiếu của gia đình. 

 (2). Khiếu nại xem xét bồi thường cho gia đình đất ở, giao cho gia đình 01 lô 

đất tái định cư. 

 Căn cứ khiếu nại: Nguồn gốc đất gia đình đang sử dụng không phải là đất 

nông nghiệp, gia đình bị mất đất ở và phải di chuyển chỗ ở, hiện không còn nơi ở 

nào khác trên địa bàn, đề nghị được bồi thường theo loại đất ở.  

 (3). Khiếu nại giá bồi thường về đất, vật kiến trúc. 

 Căn cứ khiếu nại: Giá bồi thường về đất, vật kiến trúc phải được tính theo 

thời điểm ban hành Quyết định thu hồi đất. 

 II. Kết quả xác minh nội dung khiếu nại  

Về nguồn gốc quá trình sử dụng đất:  
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Phần diện tích đất của gia đình ông Nguyễn Tiến Luận bị ảnh hưởng bởi Dự 

án có nguồn gốc nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Đình Tạ. Ông Nguyễn 

Đình Tạ chuyển nhượng cho ông Nguyễn Tiến Luận bằng giấy tờ mua bán viết tay 

đề ngày 02/02/1993, được UBND xã Hoàng Đồng xác nhận ngày 14/02/1993, diện 

tích 95m2, trên đất có nhà cấp 4, diện tích 21m2 và công trình phụ có diện tích 

12m2; vị trí thửa đất: phía Tây giáp mặt đường Bà Triệu có chiều dài 8,6m, phía 

Đông giáp ruộng lúa có chiều dài 7m, phía Bắc giáp ruộng vườn nhà ông Tạ có 

chiều dài 15m.   

Ngoài phần ông Nguyễn Đình Tạ bán cho ông Nguyễn Tiến Luận thì ông 

Nguyễn Đình Tạ cũng bán cho em gái ông Luận là bà Nguyễn Thị Luyến phần 

diện tích đất liền kề với đất của ông Luận, cũng được thể hiện bằng giấy tờ mua 

bán viết tay giữa bà Nguyễn Thị Luyến và ông Nguyễn Đình Tạ thể hiện ngày 

16/5/1993, không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, diện tích 95m2, trên đất 

có 1 căn nhà cấp 4 diện tích 22,75m2; vị trí thửa đất: phía Tây giáp mặt đường Bà 

Triệu có chiều dài 6,5m, phía Đông giáp vườn nhà anh Thọ có chiều dài 7,5m, phía 

Bắc giáp ruộng vườn nhà ông Tạ có chiều dài 16,5m, phía Nam giáp vườn nhà anh 

Luận có chiều dài 13m. Tại Biên bản thống kê kiểm đếm khối lượng đền bù về đất 

đai, nhà cửa, vật kiến trúc và cây cối hoa màu có trên đất thu hồi xây dựng công 

trình khu đô thị Phú Lộc I, thành phố Lạng Sơn (ngày 13/10/2004), xác định gia 

đình ông Luận bị thu hồi 64,4m2 (trong đó có 35,4m2 thuộc thửa số 10 và 29m2 

thuộc thửa số 10.1). Trên đất có công trình nhà cấp 4 của gia đình ông Luận nhưng 

không sử dụng mà cho người khác thuê để kinh doanh.  

Đối chiếu với bản đồ địa chính phường Hoàng Văn Thụ đo đạc năm 1997: 

tổng diện tích đất của gia đình ông Luận và bà Luyến mua với ông Nguyễn Đình 

Tạ là 190m2 thuộc thửa số 10 tờ BĐĐC số 09 diện tích 147,2m2 trên thửa đất thể 

hiện hai nhà G1, diện tích còn lại 42,8m2 và thuộc một phần thửa số 33 diện tích 

1.0648,5m2 thể hiện GT (đất giao thông). Hiện nay, ông Luận đang ở ngôi nhà 3 

tầng của bà Luyến xây dựng trên phần đất của bà Luyến mua với ông Nguyễn Đình 

Tạ, còn phần đất của ông Luận có nhà cấp 4 nhưng không sử dụng mà cho người 

khác thuê để kinh doanh.  

Đối chiếu bản đồ giải thửa 299 thành lập năm 1988: thửa đất số 10 và một 

phần thửa số 33 tờ BĐĐC số 09 mà ông Luận và bà Luyến mua của ông Nguyễn 

Đình Tạ thuộc một phần thửa số 470, tờ bản đồ giải thửa số 14 xã Hoàng Đồng 

diện tích 2468m2, loại đất Lúa (1L). Sổ đăng ký ruộng đất thể hiện chủ sử dụng: 

Đội 2b Hoàng Thượng. 

(1). Nội dung khiếu nại : Khiếu nại Quyết định thu hồi đất số 3932/QĐ-

UBND ngày 18/10/2021 của UBND thành phố Lạng Sơn đối với gia đình  

*Căn cứ khiếu nại: Quyết định số 3932/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 thu 

hồi chưa đủ diện tích đất, diện tích đất của gia đình bị thu hồi còn thiếu 9,8 m2, đề 

nghị xem xét bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 9,8 m2. 

Dự án Khu đô thị Phú Lộc I+II được triển khai thực hiện theo Quy hoạch sử 

dụng đất thị xã Lạng Sơn (nay là thành phố) giai đoạn 1999-2010 đã được UBND 

tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2176/QĐ-UB ngày 13/12/2000. 
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Tại biên bản kiểm đếm ngày 13/10/2004, trên sơ họa khu đất kiểm đếm thể 

hiện hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Luận đang sử dụng khu đất có tổng diện tích là 

206,4m2 thuộc thửa đất số 10 +10.1+33.1, tờ bản đồ số 09, diện tích bị thu hồi để 

thực hiện dự án là 64,4m2, diện tích 9,8m2 thể hiện thuộc một phần diện tích thửa 

đất số 33 (đất giao thông) biên bản kiểm đếm đã được ông Nguyễn Tiến Luận đại 

diện hộ gia đình ký tên và ký xác nhận. 

Đối chiếu với bản đồ giải thửa 299, đo vẽ năm 1988, toàn bộ diện tích thu 

hồi nêu trên thuộc một phần diện tích thửa đất số 470, tờ bản đồ số 14, có tổng 

diện tích là 2.468,0m2, loại đất Lúa. Nguồn gốc là nhận chuyển nhượng của ông 

Nguyễn Đình Tạ năm 1993. Kiểm tra các tài liệu có liên quan cho thấy: Thửa đất 

số 470, tờ bản đồ số 14, có tổng diện tích là 2.468,0m2, bản đồ giải thửa 299 đo vẽ 

năm 1988, có một phần diện tích là 696,0m2 đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê 

duyệt đền bù loại đất nông nghiệp cho ông Nguyễn Đình Tạ để thực hiện dự án 

đường Bà Triệu tại Quyết định số 848-QĐ/KTTH ngày 26/11/1993 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn V/v duyệt dự toán đền bù đất nông nghiệp chuyển sang xây dựng 

tuyến đường Bà Triệu (Đoạn ngã 4 đường Minh Khai - Cao Lộc đi ngã 3 Na Làng) 

đợt 1. Do vậy, đến thời điểm đo đạc lập bản đồ địa chính phường Hoàng Văn Thụ 

năm 1997 đã thể hiện diện tích 9,8m2 thuộc một phần thửa số 33, loại đất giao 

thông (GT).  

Ngoài ra tại thời điểm phê duyệt bồi thường hỗ trợ về đất năm 2007, ông 

Nguyễn Tiến Luận cũng đã có kiến nghị về việc bồi thường đối với phần diện tích 

9,8m2 và đã được Ban đền bù giải phóng mặt bằng thành phố Lạng Sơn làm rõ, trả 

lời tại Công văn số 537/ĐBGPMB ngày 11/12/2007, theo đó: đối với phần diện 

tích đất 9,8m2 nêu trên thuộc một phần diện tích 696,0m2 đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt đền bù loại đất nông nghiệp cho ông Nguyễn Đình Tạ, do 

đó không đủ điều kiện bồi thường cho hộ ông Nguyễn Tiến Luận. Nội dung gia 

đình khiếu nại Quyết định số 3932/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND thành 

phố Lạng Sơn với lý do thu hồi chưa đủ diện tích đất là không có cơ sở để xem xét. 

Phần diện tích 9,8 m2 là đất giao thông thuộc quyền quản lý của nhà nước, 

do vậy nội dung khiếu nại yêu cầu xem xét tính bồi thường của hộ gia đình ông 

Nguyễn Tiến Luận là không có cơ sở để xem xét. 

(2). Nội dung khiếu nại: Khiếu nại được bồi thường theo loại đất ở, đề nghị 

giao cho gia đình ô đất tái định cư  

Căn cứ khiếu nại: Nguồn gốc đất gia đình đang sử dụng không phải là đất 

nông nghiệp, gia đình bị mất đất ở và phải di chuyển chỗ ở, hiện không còn nơi ở 

nào khác trên địa bàn, đề nghị được bồi thường theo loại đất ở.  

* Đối với nội dung khiếu nại bồi thường đất ở: 

 Phần diện tích đất của gia đình ông Nguyễn Tiến Luận bị ảnh hưởng bởi Dự 

án có nguồn gốc nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Đình Tạ, có giấy tờ viết tay 

ngày 02/02/1993 với diện tích 95m2, trên đất có nhà cấp 4 và công trình phụ, được 

UBND xã Hoàng Đồng xác nhận ngày 14/02/1993.  



 

 

4 

 

Theo quy định tại thời điểm tính toán lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư có hiệu lực thi hành, cụ thể: Điểm 2.1; Điểm 2.2, Điều 4, Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-UBND ngày 14/02/2005 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn: 

 “2.1- Người đang sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật nhưng 

tự ý sử dụng làm đất phi nông nghiệp thì chỉ được bồi thường theo đất nông nghiệp. 

 2.2- Người đang sử dụng đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) theo quy 

định của pháp luật nhưng tự ý sử dụng làm đất ở thì chỉ được bồi thường theo đất 

phi nông nghiệp (không phải là đất ở)” 

Đối chiếu với quy định nêu trên, Hội đồng đền bù và GPMB dự án tại thời 

điểm đó đã xác định hộ ông Nguyễn Tiến Luận xây dựng nhà trên đất nông nghiệp 

nên toàn bộ diện tích thu hồi của gia đình ông Nguyễn Tiến Luận đủ điều kiện bồi 

thường đất nông nghiệp và được phê duyệt tại Quyết định 880/QĐ-UBND ngày 

22/5/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 

trợ cho các hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng dự án, trong đó gia đình ông Nguyễn 

Tiến Luận được phê duyệt bồi thường theo loại đất nông nghiệp.  

Tuy nhiên, qua rà soát những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 

dự án, trong đó có tổng số 33 hộ gia đình đã xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, 

được xem xét, phê duyệt phương án bồi thường đất nông nghiệp tại Quyết định số 

880/QĐ-UBND ngày 22/5/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn, Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư Dự án đã họp xét, báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh 

phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ gia đình xây dựng nhà trên đất nông 

nghiệp nhưng chưa được cấp  giấy CNQSD đất với tổng số hộ đề nghị điều chỉnh 

là 17 hộ trong đó có hộ ông Nguyễn Tiến Luận. 

Nguồn gốc quản lý sử dụng đất đai của 17 hộ đều xây dựng nhà trên đất 

nông nghiệp, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trước đây 

đã được phê duyệt bồi thường theo loại đất nông nghiệp tại Quyết định số 880/QĐ-

UBND ngày 22/5/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn, để tạo sự công bằng cho các hộ 

bị thu hồi đất do bị ảnh hưởng dự án: Khu đô thị Phú Lộc I, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Lạng Sơn, tránh phát sinh đơn thư kiến nghị của người dân, góp 

phần tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng của dự án, Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh đã trình UBND tỉnh Lạng Sơn điều chỉnh phương án 

bồi thường hỗ trợ cho 17 hộ gia đình đã được phê duyệt tại Quyết định số 880/QĐ-

UBND ngày 22/5/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn theo hướng bồi thường hỗ trợ 

theo loại đất ở với diện tích 80m2, thu 50% tiền sử dụng đất ở.  

Ngày 23/8/2019,UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 1647/QĐ-

UBND phê duyệt phương án điều chỉnh, bổ sung giá trị bồi thường về đất đối với 

17 hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị Phú Lộc I.  

Trong đó, đối với phần diện tích thu hồi đủ điều kiện bồi thường là 64,4m2 

của hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Luận đã được tính bồi thường, hỗ trợ theo giá đất 

cụ thể đã được quy định tại Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của 
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UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt giá đất cụ thể dự án: Khu đô thị Phú Lộc I, thành 

phố Lạng Sơn với giá đất cụ thể tại vị trí 1 đường Bà Triệu là 7.000.000 đồng/m2. 

Phần diện tích 64,4 m2 của gia đình ông Nguyễn Tiến Luận bị thu hồi được 

công nhận là đất ở và thu nghĩa vụ tài chính theo quy định tại khoản 6, Điều 50 

Luật Đất đai năm 2003: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại 

giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này nhưng đất đã được sử dụng từ ngày 15 

tháng 10 năm 1993 đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, nay được Uỷ 

ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp 

với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng 

đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất 

theo quy định của Chính phủ” và khoản 2, Điều 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP 

của Chính phủ ngày 03/12/2004 về thu tiền sử dụng đất: “Hộ gia đình, cá nhân 

đang sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 50 của Luật Đất đai 

2003 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thu tiền sử dụng đất được 

tính theo giá bằng 50% giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương quy định tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.  

Phương án bồi thường hỗ trợ đã được tính toán theo loại đất ở và thu nghĩa 

vụ tài chính, cụ thể: vị trí 1, giá trị bồi thường được tính: 64,4m2 x 

7.000.000đồng/m2= 450.800.000 đồng và thu 50% tiền sử dụng đất ở với số tiền 

225.400.000 đồng. 

Trong quá trình trình kiểm đếm và lập phương án bồi thường mặc dù ông 

Nguyễn Tiến Luận đã cung cấp giấy tờ chuyển nhượng viết tay được UBND xã 

Hoàng Đồng xác nhận ngày 14/2/1993,  đồng thời UBND xã Hoàng Đồng đã sao y 

bản chính số 34 ngày 26/4/2005.  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai 

năm 2003, nay là khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 20131 thì giấy tờ chuyển nhượng 

giữa ông Nguyễn Đình Tạ và ông Nguyễn Tiến Luận được công nhận đủ điều kiện 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định và đủ điều kiện để công nhận 

loại đất theo mục đích sử dụng là đất ở và không phải nộp tiền sử dụng đất. 

                                                 
1 1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất: 

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước 

Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 

năm 1993; 

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất; 

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng 

trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; 

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật; 

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất; 

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ. 

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc 

chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo 

quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải 

nộp tiền sử dụng đất. 

3. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả 

hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật. 
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Tuy nhiên, qua xem xét giấy tờ mua bán viết tay bản sao (có chứng thực của 

UBND xã Hoàng Đồng ngày 26/4/2005) không có bản gốc để kiểm tra, đối chiếu. 

Trên giấy tờ mua bán viết tay có một số nội dung không rõ nét do vậy chưa đủ cơ 

sở xác thực các nội dung thông tin trên giấy chuyển nhượng là đảm bảo. Do đó, 

chưa đủ điều kiện để khẳng định việc chuyển nhượng nhà, đất của ông Tạ với ông 

Luận là trước thời điểm 15/10/1993. 

Như vậy, phương án bồi thường hỗ trợ về đất đã được tính toán, phê duyệt 

theo giá đất ở, thu 50% tiền sử dụng đất là đảm bảo quy định. Nội dung khiếu nại 

không có cơ sở. 

* Đối với nội dung yêu cầu giao tái định cư: 

Tại biên bản thống kê kiểm đếm khối lượng đền bù về đất đai, nhà cửa vật 

kiến trúc và cây cối hoa màu có trên đất thu hồi xây dựng công trình khu đô thị 

Phú Lộc I, thành phố Lạng Sơn được lập ngày 13/10/2004 thể hiện hộ gia đình ông 

Nguyễn Tiến Luận tổng diện tích thực tế đang sử dụng là là 206,4 m2 diện tích thu 

hồi là 64,4 m2, diện tích còn lại là 82,8 m2, ông Nguyễn Tiến Luận đại diện hộ gia 

đình đã ký tên vào biên bản nêu trên. Đồng thời tại biên bản xác minh nguồn gốc 

và quá trình sử dụng đất ngày 26/11/2005 của ban đền bù GPMB thành phố Lạng 

Sơn có ghi rõ nội dung:“theo đơn đề nghị ngày 20/4/2005  của gia đình ông Luận 

thì tổ công tác thuộc ban đền bù GPMB thành phố đã kiểm tra thực địa tổng diện 

tích khu đất gia đình đang sử dụng là 206,4 m2, diện tích tăng so với bản đồ địa 

chính, đo vẽ năm 1997 là 59,2 m2 thuộc thửa số 33, diện tích thu hồi là 73,2 m2 

trong đó 64,4 m2 thuộc thửa đất số 10 và diện tích 8,8 m2 theo bản đồ địa chính đo 

vẽ năm 1997 thuộc thửa 33 thể hiện là đất giao thông....Diện tích còn lại là 

133,2m2 trong bản đồ địa chính 1997 bao gồm 02 thửa là thửa số 10, diện tích 

82,8 m2, và thửa số 33, diện tích 50,4 m2”. Biên bản đã được các thành viên tổ 

công tác và đại diện khối phố, chính quyền địa phương ký xác nhận, hộ ông 

Nguyễn Tiến Luận cũng đã ký xác nhận các nội dung trên là đúng. Như vậy, ông 

Nguyễn Tiến Luận công nhận ngoài 64,4 m2 đất bị thu hồi thì ông Nguyễn Tiến 

Luận còn diện tích đất đang sử dụng là 133,2 m2. 

Tại thời điểm kiểm đếm, họp xét và phê duyệt phương án BT, HT như đã nêu 

trên, Ông Nguyễn Tiến Luận không xuất trình thêm bất cứ loại giấy tờ nào khác 

ngoài giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được UBND xã Hoàng Đồng xác 

nhận năm 1993 để chứng minh phần diện tích đất còn lại và ngôi nhà 03 tầng mà 

gia đình Ông đang sinh sống không phải của gia đình. 

Trong quá trình kiểm tra xác minh giải quyết khiếu nại ông Nguyễn Tiến 

Luận đã cung cấp cho Thanh tra thành phố 01 giấy chuyển nhượng đất giữa ông 

Nguyễn Đình Tạ và em gái là Nguyễn Thị Luyến, thời gian ghi trên giấy chuyển 

nhượng là 16/5/1993. Tuy nhiên, giấy chuyển nhượng đất nói trên không có xác 

nhận của cơ quan có thẩm quyền, có làm chứng của bên thứ ba, căn cứ theo quy 

định tại khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 20132 thì giấy chuyển nhượng đất nói 

                                                 

2 3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau: 

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 

phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này; 
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trên không đảm bảo về mặt pháp lý, đồng thời theo quy định tại khoản 2 Điều 129 

Bộ Luật dân sự năm 20153 thì giấy chuyển nhượng đất giữa ông Nguyễn Đình Tạ 

với bà Nguyễn Thị Luyến không có hiệu lực và không được pháp luật công nhận. 

Qua kiểm tra xác minh thì bà Nguyễn Thị Luyến cũng không trực tiếp sinh sống 

trên mảnh đất nói trên do vậy không đủ căn cứ để khẳng định mảnh đất nói trên 

thuộc quyền sở hữu của bà Nguyễn Thị Luyến. Hiện tại, ông Nguyễn Tiến Luận 

vẫn là người quản lý và sử dụng phần diện tích đất còn lại và ngôi nhà 03 tầng trên 

phần diện tích đất còn lại.  

Đối chiếu quy định tại điểm c khoản 2 Điều 83 và Điều 86 Luật Đất đai năm 

2013, hộ gia đình ông Luận không đủ điều kiện xem xét hỗ trợ giao tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất. Nội dung khiếu nại yêu cầu giao 01 ô đất tái định cư cho gia 

đình là không có cơ sở để xem xét. 

 3. Nội dung khiếu nại:  Khiếu nại giá bồi thường về đất, vật kiến trúc. 

 Căn cứ khiếu nại: Giá bồi thường về đất, vật kiến trúc phải được tính theo 

thời điểm ban hành Quyết định thu hồi đất. 

Dự án Khu đô thị Phú Lộc I, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn 

được thực hiện theo Quyết định số 933/QĐ-UB-XD ngày 21/6/2004 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty TNHH sản xuất thương 

mại (nay là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Dương) để đầu tư xây dựng 

Khu đô thị Phú Lộc I, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. 

Tại thời điểm UBND tỉnh ban hành Quyết định số 933/QĐ-UB-XD ngày 

21/6/2004 về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty TNHH sản xuất thương mại 

(nay là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Dương) để đầu tư xây dựng Khu 

đô thị Phú Lộc I, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, chưa ban hành 

Quyết định thu hồi đất riêng tới từng hộ gia đình, cá nhân.  

Tuy nhiên, tại khoản 6 Điều 130 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 

29/10/2004 của Chính phủ quy định phải ban hành Quyết định thu hồi diện tích đất 

cụ thể đối với từng thửa đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Do vậy, để đảm bảo 

quy định UBND thành phố Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 3932/QĐ-UBND 

ngày 18/10/2021 về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu đô thị Phú Lộc I, 

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn đối với hộ gia đình ông Nguyễn 

Tiến Luận.  

Theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 

1 Điều 1 Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

phê duyệt giá đất cụ thể dự án: Khu đô thị Phú Lộc I, thành phố Lạng Sơn. Vị trí 

                                                                                                                                                             
b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền 

sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn 

liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc 

chứng thực theo yêu cầu của các bên; 

c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo 

quy định của pháp luật về dân sự; 

d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã. 
3 “giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã 

thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của 

giao dịch đó”. 
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đất của gia đình ông Luận bị thu hồi thuộc Vị trí 1 Đất ở tại đô thị thuộc đường Bà 

Triệu (đoạn 1), đoạn từ Trần Đăng Ninh – Bông Lau đến ngã 5 đường Bà Triệu, 

với giá đất cụ thể là 7.000.000 đồng/m2. 

Tại thời điểm năm 2005 khi lập hồ sơ kiểm đếm phê duyệt phương án bồi 

thường cho gia đình ông Nguyễn Tiến Luận đã được thực hiện đảm bảo theo quy 

định của Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định hướng dẫn thi hành của Chính phủ, 

căn cứ theo khoản 1 Điều 38, khoản 4 Điều 56 Luật Đất đai năm 2003 và điểm đ 

khoản 1 Điều 36 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ 

về thi hành Luật Đất đai, hộ gia đình ông được bồi thường hỗ trợ với tổng số tiền 

là: 97.904.800 đồng. 

Đối với phần giá trị chênh lệch giữa phương án bồi thường, hỗ trợ tính đúng 

theo cơ chế chính sách trước đây với phương án bồi thường, hỗ trợ tính đúng theo 

quy định hiện hành đã được UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 

1647/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung giá trị bồi thường về 

đất đối với 17 hộ gia đình ảnh hưởng dự án Khu đô thị Phú Lộc I, hộ ông Nguyễn 

Tiến Luận được bồi thường, hỗ trợ với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ thực lĩnh tại 

các Quyết định là: 279.780.800 đồng (Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 

21/10/2005 là: 107.000 đồng; Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 23/8/2019: 

279.673.800 đồng). Như vậy, phương án bồi thường, hỗ trợ của gia đình ông đã 

được xem xét, điều chỉnh đảm bảo theo quy định.  

Đồng thời việc ban hành Quyết định số 3932/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 

về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu đô thị Phú Lộc I, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Lạng Sơn đối với hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Luận là để đảm 

bảo về mặt thủ tục pháp lý nhưng không làm thay đổi đến quyền lợi của người bị 

thu hồi đất. Do vậy, theo quy định tại khoản 3 Điều 34 Nghị định số 47/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về hỗ trợ, bồi thường và tái định cư 

khi nhà nước thu hồi đất4 thì nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Tiến Luận là 

không có cơ sở để xem xét. 

III. Kết quả đối thoại 

Ngày 5/5/2022, UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức đối thoại giải quyết 

đơn khiếu nại của ông Nguyễn Tiến Luận. Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Tiến 

Luận đã được các thành phần tham dự đối thoại nêu rõ nội dung đối thoại, kết quả 

xác minh nội dung khiếu nại, phân tích giải thích về cơ chế bồi thường, hỗ trợ và 

các căn cứ pháp luật để xem xét, giải quyết khiếu nại của gia đình. Ông Nguyễn 

Tiến Luận không nhất trí với hướng giải quyết của UBND thành phố và giữ 

nguyên nội dung khiếu nại. 

 Tại buổi đối thoại ông Nguyễn Tiến Luận 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.   

  
                                                 
4 3. Trường hợp đã có quyết định thu hồi đất và có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất 

đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã phê duyệt.
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 IV. Kết luận 

Hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Luận khiếu nại Quyết định số 3932/QĐ-

UBND ngày 18/10/2021 của UBND thành phố Lạng Sơn do thu hồi thiếu 9,8 m2 là 

không có cơ sở để xem xét, phần diện tích 9,8 m2 nêu trên thuộc một phần diện 

tích 696,0m2 đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt đền bù loại đất nông nghiệp 

cho ông Nguyễn Đình Tạ, hiện trạng là đất giao thông thuộc quyền quản lý của 

Nhà nước, không đủ điều kiện bồi thường. Do đó, nội dung ông Nguyễn Tiến Luận 

yêu cầu tính bồi thường, hỗ trợ phần diện tích đất còn thiếu trên cho hộ gia đình là 

không có cơ sở. Nội dung khiếu nại sai. 

Phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Nguyễn Tiến Luận đã được 

thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định tại Luật Đất đai và các 

văn bản hướng dẫn thi hành, đối chiếu với các quy định thì hộ gia đình ông 

Nguyễn Tiến Luận đã được xem xét tính toán phương án bồi thường theo loại đất 

ở, do vậy nội dung gia đình khiếu nại yêu cầu bồi thường theo loại đất ở là không 

có cơ sở để xem xét. Nội dung khiếu nại sai. 

 Tại thời điểm kiểm đếm, họp xét và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 

ông Nguyễn Tiến Luận không xuất trình thêm bất cứ loại giấy tờ nào ngoài giấy 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được UBND xã Hoàng Đồng xác nhận năm 

1993 để chứng minh phần diện tích đất còn lại và ngôi nhà 03 tầng trên đất không 

phải của gia đình ông.  

Phần diện tích đất còn lại và ngôi nhà 03 tầng cũng không đủ cơ sở khẳng 

định thuộc quyền quản lý của bà Nguyễn Thị Luyến. Tại thời điểm thu hồi đất, 

ông Nguyễn Tiến Luận không ở trên phần diện tích đất bị thu hồi, không phải  di 

chuyển chỗ ở, do đó không đủ điều kiện hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp 

thu hồi đất ở theo quy định tại khoản 2 Điều 83 Luật Đất đai năm 2013. Nội 

dung khiếu nại sai. 

Ông Nguyễn Tiến Luận đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ tại các Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 21/10/2005 và 

Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ 

thực lĩnh: 279.780.800 đồng.Các khoản bồi thường, hỗ trợ đối ông Nguyễn Tiến 

Luận đã được đảm bảo.  

Đồng thời việc ban hành Quyết định số 3932/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 

về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu đô thị Phú Lộc I, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Lạng Sơn đối với hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Luận là để đảm 

bảo về mặt thủ tục pháp lý nhưng không làm thay đổi đến quyền lợi của người bị 

thu hồi đất. Do vậy, theo quy định tại khoản 3 Điều 34 Nghị định số 47/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về hỗ trợ, bồi thường và tái định cư 

khi nhà nước thu hồi đất thì việc ông Nguyễn Tiến Luận khiếu nại giá đất và vật 

kiến trúc tại thời điểm ban hành Quyết định thu hồi đất là không có cơ sở để xem 

xét. Nội dung khiếu nại sai. 

 Từ những nhận định và căn cứ trên,  
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giữ nguyên Quyết định số 3932/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của 

UBND thành phố Lạng Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị Phú 

Lộc I, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.  

Bác toàn bộ nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Tiến Luận vì không có cơ sở. 

 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 ông Nguyễn Tiến Luận không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Chủ tịch 

UBND thành phố Lạng Sơn thì ông Nguyễn Tiến Luận 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 phường Hoàng Văn Thụ và ông 

Nguyễn Tiến Luận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Thanh tra tỉnh ; 

- Ban TCD tỉnh;  

- TT Thành uỷ (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT (XDCB) UBND TP; 

- Trang TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT, HS, TCD (niêm yết). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hạnh  
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