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 Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn nhận được đơn đề ngày 28/04/2022 

của ông Hoàng Văn Nho với nội dung:“Gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án Chỉnh 

trang, phát triển và quy hoạch khu dân cư tại khối 2, phường Vĩnh Trại, thành 

phố Lạng Sơn thuộc thửa đất 88, tờ 20, diện tích 34,0m2. Đề nghị xem xét cấp 

cho gia đình 01 ô đất tái định cư, xem xét lại giá đền bù đất”.  

Sau khi xem xét nội dung đơn, trên cơ sở kết quả kiểm tra hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ và đối chiếu với các quy định pháp luật, Ủy ban nhân dân thành 

phố Lạng Sơn trả lời Ông như sau:  

1. Đối với nội dung gia đình đề nghị xem xét lại giá đền bù đất đai: 

Tổng diện tích thu hồi để thực hiện dự án của hộ gia đình ông Hoàng Văn 

Nho theo hồ sơ bồi thường, hỗ trợ được lập ngày 08/6/2007 là 31,0m2, thuộc 

một phần diện tích của thửa đất số 88, tờ bản đồ địa chính số 20 phường Vĩnh 

Trại, có tổng diện tích là 128,7m2, loại đất ký hiệu theo bản đồ địa chính thể 

hiện T, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện trạng có nhà 

xây dựng năm 1996. 

Tại các cuộc họp xét tính hợp pháp về đất đai và thông qua phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư các ngày 20/10/2007 và ngày 23/10/2007, Hội đồng 

BT, HT, TĐC dự án đã thống nhất kết luận: Bồi thường loại đất ở đối với diện 

tích 31,0m2 và thu 50% tiền sử dụng đất theo quy định.  

Phương án bồi thường, hỗ trợ đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại 

các Quyết định với tổng giá trị là 145.145.898 đồng, cụ thể: 

- Giá trị phê duyệt tại Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 là: 

54.898.519 đồng (Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư);  

- Giá trị phê duyệt tại Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 16/7/2008 là 

46.500.000 đồng, thu nghĩa vụ tài chính 23.250.000 đồng (phê duyệt chi phí bồi 

thường thiệt hại về đất 09 hộ gia đình);  

- Giá trị phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 là: 

20.497.379 đồng (phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ); 
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- Giá trị phê duyệt tạiQuyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 09/8/2012 là: 

23.250.000 đồng (phê duyệt kinh phí hỗ trợ khác).  

Đến ngày 06/8/2008 ông Hoàng Văn Nho đã nhận đủ số tiền thực lĩnh sau 

khi trừ nghĩa vụ tài chính được phê duyệt tại các Quyết định nêu trên là 

121.895.898 đồng và đã ký biên bản bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. 

Kiểm tra hồ sơ bồi thường, hỗ trợ của gia đình ông Hoàng Văn Nho và 

đối chiếu với các Quy định của pháp luật tại thời điểm ban hành các Quyết định 

phê duyệt phương án BT, HT, TĐC cho thấy: Thời điểm triển khai thực hiện dự 

án từ năm 2007 đã được thực hiện theo Luật Đất đai năm 2003 1 và các quy định 

về cơ chế chính sách áp dụng trong công tác BT, HT, TĐC trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn tại các thời điểm phê duyệt phương án BT, HT, TĐC, theo đó giá đất 

để tính bồi thường cho các hộ gia đình ảnh hưởng dự án do nhà nước quy định 

và là căn cứ để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. UBND thành phố Lạng 

Sơn đã thực hiện công tác BT, HT, TĐC đã đảm bảo theo đúng các quy định của 

pháp luật tại thời điểm thu hồi đất. 

Việc gia đình ông Hoàng Văn Nho đề nghị xem xét lại giá đất để tính bồi 

thường là không có cơ sở để giải quyết. 

2. Đề nghị cấp 01 ô đất tái định cư. 

Kiểm tra hồ sơ bồi thường, hỗ trợ của gia đình ông để thực hiện dự án 

được lập ngày 08/6/2007 đã được ông ký xác nhận, có thể hiện ông Hoàng Văn 

Nho đã xây dựng 01 ngôi nhà cấp 4 năm 1996 trên phần diện tích 31,0m2 đủ 

điều kiện bồi thường loại đất ở. 

Theo quy định tại khoản 1, Điều 35 Quyết định số 07/2005/QĐ-UB ngày 

14/02/2005 của UBND tỉnh Lạng Sơn tại thời điểm lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và 

phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:  

 “1- Điều kiện được giao đất tại khu tái định cư đối với trường hợp thu hồi 

đất ở và phải di chuyển chỗ ở: 

Đối với các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở và phải di chuyển chỗ ở 

để xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong trường hợp diện tích 

khuôn viên đất ở sau khi bị thu hồi còn nhỏ hơn 40,0m2 đối với đất thuộc phường, 

thị trấn và xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị; nhỏ hơn 60,0 m2 đối với 

đất thuộc các xã hoặc hình dáng phần đất còn lại không phù hợp cho việc xây 

dựng nhà ở, thì được giao đất tại khu tái định cư.” 

                   

1 Khoản 4 Điều 56, Luật đất đai năm 2003 quy định 

“Giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định được công bố công khai 

vào ngày 01 tháng 01 hàng năm được sử dụng làm căn cứ để tính thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển 

quyền sử dụng đất; tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá 

quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất; tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu 

tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; tính tiền bồi thường đối với người có 

hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước” 
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 Đối chiếu với quy định pháp luật tại thời điểm hiện hành tại điểm a khoản 

1, Điều 6, 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: 

 “Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu 

hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ 

gia đình, cá nhân không còn đất ở nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị 

trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư”. 

Theo các quy định nêu trên, gia đình ông Hoàng Văn Nho có đất ở thu hồi 

để thực hiện dự án với tổng diện tích thu hồi là 31,0m2, thuộc một phần diện tích 

thửa đất số 88, tờ bản đồ địa chính phường Vĩnh Trại Số 20, có tổng diện tích là 

128,7m2, loại đất ký hiệu theo bản đồ địa chính thể hiện T. Diện tích còn lại sau 

thu hồi của thửa đất số 88 là 97,7m2 (lớn hơn 40,0m2) và đủ để ở theo quy định 

của pháp luật.  

Ngoài ra, phần diện tích còn lại gia đình ông Nho sử dụng sau khi nhà 

nước thu hồi để thực hiện dự án của thửa đất số 88, tờ bản đồ địa chính phường 

Vĩnh Trại số 20 là 97,7m2 đã được UBND thành phố Lạng Sơn cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng số 03924 ngày 03/11/2009 đứng tên hộ ông Hoàng Văn 

Nho, loại đất ở. Do đó, gia đình ông Hoàng Văn Nho không đủ điều kiện được 

xem xét giao đất tái định cư theo quy định. Việc gia đình ông Hoàng Văn Nho 

đề nghị được xem xét giao 01 ô đất tái định cư là không có cơ sở để xem xét, 

giải quyết. 

 Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn trả lời để ông Hoàng Văn Nho được 

biết./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Nội chính tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Ban TCD tỉnh;     

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP (b/c); 

- CT, PCT UBND TP; 

- C, PVP UBND TP; 

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

- Ban TCD TP; 

- UBND phường Vĩnh Trại; 

- Trang TTTĐT thành phố; 

- Lưu: VT, XD, TCD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Công Dũng 
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