
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

Số:         /UBND-PTQĐ 

V/v trả lời đơn đề nghị của  

Bà Đinh Thị Yên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2022 

  

Kính gửi: Bà Đinh Thị Yên 

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

 

Bà Đinh Thị Yên có đơn kiến nghị đề ngày 09/6/2022 gửi UBND thành phố 

Lạng Sơn, với nội dung tóm tắt như sau:  

 - Đề nghị xem xét lại mức giá bồi thường đối với gia đình vì theo Giấy mời 

số 488/GM-HĐBT ngày 8/4/2022 của Hội đồng bồi thường mời gia đình nhận tiền 

thì tổng giá trị bồi thường của gia đình được dự kiến là 990.393.961 đồng còn tại 

Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND thành phố là 

975.574.000 đồng như vậy ít hơn so với ban đầu là 15.053.000 đồng. 

 - Đề nghị xem xét, kiểm đếm lại diện tích kè đất đường đi của gia đình do 

còn thiếu chưa được kiểm đếm. 

 - Gia đình luôn chấp hành chủ trương của nhà nước đề nghị xem xét tạo 

điều kiện cho gia đình được mua 01 ô tái định cư với mức giá ưu đãi do đã bị thu 

hồi hết đất nông nghiệp. 

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

thường, đối chiếu với các văn bản quy định của pháp luật, UBND thành phố trả 

lời Bà như sau: 

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

Dự án Điều  chỉnh,  mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng  I,  thành  phố 

Lạng Sơn được thực  hiện  theo  Quyết định  số 434/QĐ-UBND  ngày  

26/3/2010 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết 

xây dựng tỉ lệ 1/500 Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành 

phốLạng Sơn; Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 18/5/2010 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Điều chỉnh mở rộng Khu đô 

thị Nam Hoàng  Đồng  I,  thành  phố Lạng Sơn  và Thông  báo  số 55/TB-

UBND  ngày 08/6/2010  của  UBND  thành  phố Lạng Sơn về việc  Thông  báo  

thu  hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng 

Đồng I, thành phốLạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Ngày 13/01/2022, Tổ công tác đã lập hồ sơ kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất 

của 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 838,6m² đất, đối chiếu kết quả kiểm tra, 

xác minh gồm các phần diện tích thu hồi của gia đình cụ thể như sau:  
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+ Diện tích 133,6m2 thuộc thửa đất số 49.2, tờ bản đồ trích đo số 105 đối 

chiếu với bản đồ địa chính thuộc thửa số 49, tờ số 105, loại đất T đã có giấy 

CNQSD đất ở số H-04848 cấp ngày 11/12/2008 mang tên bà Đinh Thị Yên. 

+ Diện tích 152,0m2 thuộc thửa đất số 46, tờ bản đồ trích đo số 105 đối chiếu 

với bản đồ địa chính thuộc thửa số 46, tờ số 105, loại đất 2L, theo ý kiến khu dân 

cư ngày 16/03/2022 có xác nhận của UBND xã Hoàng Đồng: Nguyên là của ông 

cha góp vào HTX đội 3 xã Hoàng Thượng, đến năm 1990 HTX tan rã, gia đình lấy 

lại về canh tác và sử dụng. Năm 2015 gia đình bà Đinh Thị Yên chuyển qua trồng 

cây vườn và cây thuốc, gia đình sử dụng ổn định đến nay, không xảy ra tranh chấp. 

+ Diện tích 238,2m2 thuộc thửa đất số 48C, tờ bản đồ trích đo số 105 đối chiếu 

với bản đồ địa chính thuộc thửa số 48, tờ số 105, loại đất V đã có giấy CNQSD đất 

vườn số H-00108 QSDĐ/399/1998/QĐ-UB (H) cấp ngày 23/12/1998 mang tên 

ông Viên Thanh Ngọc (là chồng bà Yên đã chết). 

+ Diện tích 62,0m2 thuộc thửa đất số 133.2, tờ bản đồ trích đo số 105 đối 

chiếu với bản đồ địa chính thuộc thửa số 48, tờ số 105, loại đất V đã có giấy 

CNQSD đất vườn số H-00108 QSDĐ/399/1998/QĐ-UB (H) cấp ngày 23/12/1998 

mang tên ông Viên Thanh Ngọc (là chồng bà Yên đã chết). 

+ Diện tích 80,0m2 thuộc thửa đất số 133.2, tờ bản đồ trích đo số 105 đối 

chiếu với bản đồ địa chính thuộc thửa số 71, tờ số 105, loại đất V đã có giấy 

CNQSD đất vườn số H-00108 QSDĐ/399/1998/QĐ-UB (H) cấp ngày 23/12/1998 

mang tên ông Viên Thanh Ngọc (là chồng bà Yên đã chết). 

+ Diện tích 59,1m2 thuộc thửa đất số 133.2, tờ bản đồ trích đo số 105 đối 

chiếu với bản đồ địa chính thuộc thửa số 76, tờ số 105, loại đất V, theo ý kiến khu 

dân cư ngày 16/03/2022 có xác nhận của UBND xã Hoàng Đồng: Thửa đất trên 

nguyên do ông cha ông Lành Văn Thái sử dụng góp vào HTX đội 3 xã Hoàng 

Thượng, đến năm 1990 HTX tan rã, gia đình lấy lại về canh tác và sử dụng. Năm 

2004 ông Lành Văn Thái bán lại cho gia đình bà Đinh Thị Yên thông qua hình thức 

viết tay sử dụng làm đường đất. Năm 2015 gia đình bà Yên đổ làm đường bê tông, 

gia đình sử dụng ổn định đến giờ, không xảy ra tranh chấp. 

+ Diện tích 113,7m2 thuộc thửa đất số 133, tờ bản đồ trích đo số 105, loại đất GT. 

Ngày 24/3/2022, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đã họp và 

kết luận:  

+ Bồi thường đất ở cho bà Đinh Thị Yên đối với diện tích 133,6m2 thuộc thửa 

số 49, tờ số 105 theo đúng giấy CNQSD đất đã cấp cho bà Yên. 

+ Bồi thường đất ở cho bà Đinh Thị Yên diện tích 148,9m2 thuộc thửa số 49, 

tờ bản đồ địa chính số 105 theo đúng giấy chứng nhận đã cấp cho bà Yên (phần 

diện tích này đứng tên hồ sơ kiểm đếm là ông Viên Thanh Quản - con trai bà Yên). 
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+ Bồi thường đất lúa cho bà Đinh Thị Yên đối với diện tích 152,0m2 thuộc 

thửa đất 46, tờ số 105. 

 + Bồi thường đất trồng cây hàng năm khác cho bà Đinh Thị Yên đối với diện 

tích 238,2m2 thuộc thửa số 48, tờ số 105;  

+ Bồi thường đất trồng cây hàng năm khác cho bà Đinh Thị Yên đối với diện 

tích 62,0m2 thuộc thửa đất số 48, tờ số 105.  

+ Bồi thường đất trồng cây hàng năm khác cho bà Đinh Thị Yên đối với diện 

tích 80,0m2 thuộc thửa đất số 71, tờ số 105. 

+ Bồi thường đất lúa cho bà Đinh Thị Yên đối với diện tích 59,1m2 thuộc thửa 

đất số 76, tờ số 105.  

+ Không bồi thường diện tích đất 113,7 thuộc thửa đất số 133, tờ bản đồ số 

105 do là đất giao thông. 

+ Về việc xét giao đất tái định cư: giao 01 ô tái định  cư cho bà Đinh Thị Yên 

theo điểm a khoản 1, Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của 

Chính phủ do gia đình bị thu hồi đất ở, phải di chuyển chỗ ở và không còn nhà ở, 

đất ở khác trên địa bàn xã Hoàng Đồng. 

Ngày 31/5/2022, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1294/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 hộ bà Đinh Thị Yên  

với số tiền là 975.574.400 đồng gồm: 

+ Tiền bồi thường đất: 129.547.400 đồng. 

+ Bồi thường, hỗ trợ nhà cửa, vật kiến trúc: 652.671.000 đồng. 

+ Cây cối hoa màu là: 7.616.000 đồng. 

+ Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp: 70.236.000 đồng. 

+ Hỗ trợ khác 46.824.000 đồng. 

+ Hỗ trợ ổn định đời sống: 58.680.000 đồng. 

+ Hỗ trợ di chuyển chỗ ở và thuê nhà: 10.000.000 đồng 

+ Nghĩa vụ tài chính phải nộp là: 233.800 đồng 

Bà Yên đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với số tiền thực lĩnh 

là 975.340.600 đồng và được phê duyệt giao 01 ô đất tái định cư do bị thu hồi đất 

ở, phải di chuyển chỗ ở. 

2. Đối với kiến nghị xem xét lại giá trị bồi thường, hỗ trợ theo phương án 

bồi thường dự kiến niêm yết nhiều hơn so với Quyết định phê duyệt số 

1294/QĐ-UBND ngày 31/5/2022. 

Ngày 25/3/2022, Hội đồng BT, HT và TĐC dự án: Điều chỉnh, mở rộng khu 

đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn tiến hành niêm yết phương án dự 
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kiến bồi thường theo Thông báo số 382/TB-HĐBT trong đó có gia đình bà với tổng 

số tiền là 990.303.961 đồng gồm: 

 + Tiền bồi thường đất: 129.547.400 đồng. 

+ Bồi thường, hỗ trợ nhà cửa, vật kiến trúc: 659.043.361 đồng. 

+ Cây cối hoa màu là: 16.297.000 đồng. 

+ Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp: 70.236.000 đồng. 

+ Hỗ trợ khác 46.824.000 đồng. 

+ Hỗ trợ ổn định đời sống: 58.680.000 đồng. 

+ Hỗ trợ di chuyển chỗ ở và thuê nhà: 10.000.000 đồng 

+ Nghĩa vụ tài chính phải nộp là: 233.800 đồng 

Đối chiếu phương án dự kiến bồi thường nêu trên với giá trị đã được phê 

duyệt tại Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND thành phố thì 

gia đình bị giảm số tiền bồi thường 15.053.000 đồng với lý do như sau: 

+ Quyết định phê duyệt giảm giá trị bồi thường hỗ trợ về cây là 8.681.000 

đồng do phương án dự kiến chưa nhân hệ số 30% cây trồng ngoài mật độ của cây 

Na và cây thuốc nam theo quy định tại Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 

10/4/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn.  

+ Quyết định phê duyệt giảm giá trị bồi thường hỗ trợ về vật kiến trúc là 

6.372.361 đồng do cơ quan chuyên môn khi tính toán phương án áp dụng đơn giá 

chưa chính xác đối với cột điện chữ H 

3. Đối với kiến nghị  xem xét, kiểm đếm lại diện tích kè đất đường đi của 

gia đình do còn thiếu chưa được kiểm đếm: 

Ngày 03/8/2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã phối hợp cùng 

UBND xã Hoàng đồng tiến hành kiểm tra kè xây chắn đất của gia đình Bà. Tuy 

nhiên do hạng mục kè xây là công trình ngầm, do đó Tổ công tác chỉ đo được phần 

chiều dài của đường kè còn phần độ sâu của kè xây chưa xác định được, khi tiến 

hành thi công dự án đến phần kè xây của gia đình, UBND thành phố sẽ chỉ đạo 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị liên quan 

và cùng với gia đình tiến hành kiểm tra, đo đạc thực tế để có cơ sở xem xét, tính 

toán phương án bổ sung cho gia đình Bà theo đúng quy định. 

4. Đối với đề nghị xem xét tạo điều kiện cho gia đình được mua 01 ô tái 

định cư với mức giá ưu đãi do đã bị thu hồi hết đất nông nghiệp: 

Căn cứ theo điểm a khoản 1, Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 

14/5/2014 của Chính phủ thì việc UBND thành phố đã xem xét bố trí giao 01 ô đất 

tái định cư đối với gia đình bà Đinh Thị Yên do gia đình bị thu hồi đất ở, phải di 

chuyển chỗ ở và không còn nhà ở, đất ở khác trên địa bàn xã Hoàng Đồng là thực 

hiện đúng theo quy định của pháp luật. 



5 

 

Mặt khác, theo quy định của Luật Đất đai 2013 và các quy định của pháp luật 

tại thời điểm hiện hành1  thì không có quy định về việc hỗ trợ giao tái định cư đối  

với trường  hợp thu  hồi đất  nông  nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (chỉ có quy định 

giao đất tái định cư đối với trường hợp bị thu hồi đất ở, phải di chuyển chỗ ở và 

không còn đất ở, nhà ở khác trên địa bàn) 

Việc bà Yên đề nghị xem xét tạo điều kiện cho gia đình được mua 01 ô tái 

định cư với mức giá ưu đãi do đã bị thu hồi hết đất nông nghiệp là không có cơ sở 

xem xét và không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố. Nếu bà Yên 

có nguyện vọng như trên, đề nghị gia đình liên hệ với chủ đầu tư để được xem xét, 

giải quyết. 

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 để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi 

công thực hiện dự án./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Ban Nội chính (b/c); 

- Ban TCD tỉnh; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Ban TCD UBND TP ; 

- Thanh tra TP; 

- Phòng TNMT TP ; 

- TT PTQĐ TP; 

- Công ty CP SX & TM Lạng Sơn; 

- UBND xã Hoàng Đồng; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, XD, TCD. 

KT CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Dương Công Dũng 

 

 

                                                           
1 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  và  Quyết  định  số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về 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 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
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