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Kính gửi: Bà Vy Thị Anh 

Trú tại: Thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn 

 

UBND thành phố nhận được đơn của Bà Vy Thị Anh đề ngày 18/01/2022, 

với nội dung tóm tắt như sau: Gia đình bị ảnh hưởng dự án Điều chỉnh, mở rộng 

Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, đề nghị xem xét tăng giá bồi thường, hỗ trợ cho 

gia đình do gia đình bị mất đất ở, đã có sổ đỏ (GCNQSD đất) đầy đủ và diện tích 

thu hồi lớn. Kiến nghị xem xét khi gia đình bàn giao mặt bằng cho dự án, đồng 

thời cũng được nhận giao ô tái định cư luôn cùng ngày. 

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, UBND thành phố Lạng Sơn trả lời Bà như sau: 

1. Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với gia đình. 

- Theo biên bản kiểm đếm ngày 09/10/2020, gia đình Bà bị thu hồi đất để 

thực hiện dự án Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I với tổng 

diện tích là 201,4m2 đất ở thuộc thửa đất số 38, tờ số 105, bản đồ địa chính xã 

Hoàng Đồng. 

- Về nguồn gốc sử dụng đất:  

Thửa đất số 38 đã được cấp GCNQSD đất ở cho bà Đinh Kim Thúy số 

03459 ngày 24/8/2004. Năm 2008, Bà Thúy tặng cho bà Vy Thị Anh (Đã được 

văn phòng đăng ký đất đai thành phố chỉnh lý tại trang 4 của GCNQSD đất). Bà 

Vy Thị Anh hiện đang sống cùng nhà với gia đình con trai là Đinh Quốc Thành 

tại thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng. Gia đình ông Thành cũng bị thu hồi hết đất ở 

và phải di chuyển chỗ ở.  

- Ngày 04/3/2021, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đã họp và 

kết luận: Bồi thường diện tích  201,4m2 cho bà Vy Thị Anh thuộc thửa đất số 38, 

tờ số 105, bản đồ địa chính xã Hoàng Đồng 

- Về việc xét giao đất tái định cư: Căn cứ theo điểm a, Khoản 1, Điều 6, Nghị 

định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 gia đình được giao 01 ô tái định cư. 

- Ngày 15/10/2021, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3899/QĐ-

UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia 

đình, cá nhân trong đó phê duyệt phê duyệt bồi thường, hỗ trợ cho bà Vy Thị 

Anh với số tiền là 78.273.000 đồng gồm: 

+ Tiền bồi thường đất: 66.462.000 đồng.  

+ Bồi thường, hỗ trợ cây cối, hoa màu, vật nuôi: 11.811.000 đồng. 
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2. Kiến nghị về đơn giá bồi thường thấp: 

Theo quy định tại Điều 114, Luật Đất đai năm 2013 quy định giá đất bồi 

thường khi nhà nước thu hồi đất là giá đất cụ thể của từng dự án. Ngày 

08/7/2017, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 1228/QĐ-UBND 

về Phê duyệt giá đất cụ thể dự án: Xây dựng điều chỉnh mở rộng Khu đô thị 

Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn, trong đó giá bồi thường đất ở khu 

vực còn lại tại nông thôn, gồm thôn Đồi Chè là 330.000 đồng/m2. 

Căn cứ các quy định nêu trên, UBND thành phố đã phê duyệt phương án 

bồi thường cho gia đình Bà Vy Thị Anh áp dụng theo đúng đơn giá do UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 08/7/2017 là đảm bảo 

đúng quy định.  

Vì vậy, việc kiến nghị xem xét lại đơn giá bồi thường là không có cơ sở 

xem xét, giải quyết. 

3. Về giao đất tái định cư: 

Ngày 06/4/2022, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã tổ chức 

cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án tiến hành bốc thăm tái định cư, bà Vy 

Thị Anh nhất trí bốc thăm và nhận ô đất số 23 lô TDC5.  

Ngày 13/4/2022, UBND thành phố ban hành Quyết định số 830/QĐ-

UBND về việc giao đất tái định cư cho bà Vy Thị Anh do bị ảnh hưởng dự án 

Điều chỉnh, mở rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn. Cụ 

thể: Ô đất số 23, lô TDC5 thuộc thửa đất số 2191, tờ bản đồ địa chính số 96 xã 

Hoàng Đồng, diện tích 100,0m2 tại khu tái định cư dự án: Điều chỉnh, mở rộng 

Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích 

đất ở, giá thu tiền sử dụng đất được tính bằng giá bồi thường đất ở, cụ thể: 

330.000 đồng/m2. 

Đề nghị bà Vy Thị Anh kê khai cấp giấy CNQSD đất và thực hiện nghĩa vụ 

tài chính theo quy định. Sau khi được cấp giấy CNQSD đất UBND thành phố sẽ 

chỉ đạo cơ quan chuyên môn cắm mốc giới đất tại thực địa cho gia đình. 

UBND thành phố Lạng Sơn trả lời để bà được biết và đề nghị tiếp tục phối 

hợp thực hiện nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án 

cho chủ đầu tư thi công thực hiện dự án./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Ban Nội chính (b/c); 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Ban TCD tỉnh; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Ban Pháp chế HĐND TP; 

- Các đơn vị: Thanh tra, TNMT, TT PTQĐ; 

- Ban TCD TP; 

- UBND xã Hoàng Đồng; 

- Công ty CP SX & TM Lạng Sơn; 

- Trang TTĐT TP; 

KT. CHỦ TICH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

Dương Công Dũng 
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- Lưu: VT, XD, TCD. 
 

 


		2022-06-02T16:30:13+0700


		2022-06-02T16:30:14+0700


		2022-06-02T16:30:15+0700


		2022-06-02T16:30:31+0700




