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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

TP. Lạng Sơn, ngày       tháng      năm 2022 

  

Kính gửi: Ông Nguyễn Trọng Sơn 

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

 

UBND thành phố Lạng Sơn nhận được 02 đơn của Ông đề các ngày 

15/6/2022 và ngày 13/7/2022  với nội dung tóm tắt như sau: “Đề nghị công khai 
quy hoạch vị trí thu hồi đất của gia đình; Mục đích thu hồi đất của gia đình 

để làm dự án gì; Gửi lại bảng chi tiết bồi thường về đất cho gia đình; Việc 

gửi Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 chưa đảm bảo đúng quy 
định; Gia đình ông bị thu hồi 61,7m2 đất để thực hiện dự án Nam Hoàng đồng. 
Diện tích đất nêu trên gia đình làm nơi sản xuất để trang trải cuộc sống. Gia 

đình đề nghị giao 01 ô đất để có nơi sản xuất, phục vụ đời sống”. 

Sau khi xem xét đơn kiến nghị, kiểm tra, rà soát hồ bồi thường, đối chiếu 

với các văn bản quy định của pháp luật, UBND thành phố trả lời như sau: 

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

- Theo biên bản kiểm đếm ngày 17/11/2021, gia đình Ông 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 61,7m² đất ở thuộc thửa đất số 38, tờ số 04, bản đồ địa chính phường 

Tam Thanh. 

- Về nguồn gốc sử dụng đất: Diện tích 61,7m² đất ở thuộc một phần thửa 

đất số 38, tờ số 04 có tổng diện tích là 190,0m2 đã được cấp giấy CNQSD đất ở 

số CH-00207 cấp ngày 24/8/2010 do UBND thành phố Lạng Sơn cấp cho ông 

Nguyễn Trọng Sơn và bà Vi Thị Hà.  

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

và kết luận: Bồi thường tổng diện tích 61,7m² đất ở cho ông Nguyễn Trọng Sơn 

thuộc thửa đất số 38, tờ số 04, bản đồ địa chính phường Tam Thanh theo đúng 

loại đất đã cấp giấy CNQSD đất ở cho ông Nguyễn Trọng Sơn và bà Vi Thị Hà.  

Về việc xét giao đất tái định cư: Căn cứ theo quy định tại điểm a, khoản 1, 

Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ không xem 

xét giao tái định cư do gia đình không bị thu hồi hết đất ở, diện tích đất ở còn lại 

là 128,3m2. Phần diện tích đất thu hồi không ảnh hưởng đến nhà chính của gia 

đình, gia đình không phải di chuyển chỗ ở. 

- 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 ông Nguyễn 

Trọng Sơn với số tiền là 192.966.200 đồng gồm: 
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+ Tiền bồi thường đất: 54.633.200 đồng (Trong đó: 50,0m2 vị trí 1 đơn giá 

1.000.000 đồng/m2; 11,7m2 vị trí 2 đơn giá 396.000 đồn/m2 đoạn 2 từ đường Ba 
Sơn đến giao cắt với đường vào Trung tâm dậy nghề Việt Đức. Đơn giá được 

được áp dụng theo Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 08/7/2017 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn 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, tỉnh Lạng Sơn". 

+ Bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc: 138.333.000 đồng. 

2. Đối với nội dung đề nghị công khai quy hoạch vị trí thu hồi đất 

của gia đình trên tổng thể quy hoạch chung của dự án: 

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 phố Lạng 

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 phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Đối chiếu quy hoạch của dự án thì diện tích đất thu hồi của gia đình Ông 

thuộc quy hoạch khu tái định cư TDC9. Hiện tại, Chủ đầu tư dự án đang niêm 

yết công khai bản đồ Quy hoạch chi tiết của dự án tại đường Nguyễn Phi Khanh 

đoạn từ ngã rẽ ngã tư đường Bông Lau, Bà Triệu đến đường vào Trung tâm dạy 

nghề Việt Đức. 

3. Mục đích thu hồi đất để thực hiện dự án: 

Căn cứ điểm d khoản 3, Điều 62 Luật đất đai năm 2013 quy định "Thu hồi 

đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Thực hiện các 

dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất bao gồm: 
Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, 
khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm 

sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc 
dụng".  

Đối chiếu quy định trên Dự án Điều chỉnh mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng 

Đồng I, thành phố Lạng Sơn là dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì 

lợi ích quốc gia, công cộng căn cứ theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án phải thu hồi 

đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai; danh mục dự án 

có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục 

đích khác năm 2022 theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

4. Đối với đề nghị gửi lại cho gia đình bảng tính chi tiết về giá đất đền bù: 
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Sau khi nhận được ý kiến đề nghị của gia đình. Ngày 02/8/2022, Trung tâm 

PTQĐ thành phố đã in toàn bộ phương án bồi thường chi tiết gửi cho gia đình và 

ông Nguyễn Trọng Sơn đã ký nhận toàn bộ các giấy tờ được cung cấp. 

5. Việc gửi Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 về việc thu 

hồi đất đối với ông Nguyễn Trọng Sơn cho gia đình vào ngày 14/6/2022 

đã đúng quy định chưa: 

Căn cứ Khoản 1, Điều 93 Luật đất đai năm 2013 quy định "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"  

Ngày 04/6/2022, Trung tâm PTQĐ thành phố đã phối hợp với phường Tam 

Thanh tiến hành giao các Quyết định: số 1293/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của 

UBND thành phố Lạng Sơn về việc thu hồi đất đối với ông Nguyễn Trọng 

Sơn và Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 về việc phê duyệt 

phương án bồi thường đối với ông Nguyễn Trọng Sơn tại Điều chỉnh mở rộng 

Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I; đồng thời giao giấy mời số 798/GM-HĐBT 

ngày 02/6/2022 về mời gia đình Ông nhận tiền bồi thường là đúng quy định 

(trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định). Gia đình Ông nhận 

toàn bộ các giấy tờ trên nhưng không ký biên bản giao nhận giấy tờ. 

6. Đối với đề nghị xem xét giao 01 ô đất để gia đình có nơi sản xuất 

phục vụ đời sống: 

Căn cứ hồ sơ bồi thường như nêu trên, thì gia đình Ông bị thu hồi diện tích 

Diện tích 61,7m² là mục đích sử dụng là đất ở, không phải đất sản xuất kinh 

doanh thuộc một phần thửa đất số 38, tờ số 04 có tổng diện tích là 190,0m2 đã 

được cấp giấy CNQSD đất ở số CH-00207 cấp ngày 24/8/2010 do UBND thành 

phố Lạng Sơn cấp cho ông Nguyễn Trọng Sơn và bà Vi Thị Hà. Do đó, việc ông 

kiến nghị được giao 01 ô đất để có chỗ sản xuất kinh doanh là không có cơ sở 

xem xét. 

Mặt khác, căn cứ theo quy định tại khoản điểm a, khoản 1, Điều 6 Nghị định 

số 47/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, cụ thể như sau:  
“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi 

Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều 

kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi 

thường về đất được thực hiện như sau: 

a) 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; 
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Đối chiếu quy định trên thì gia đình Ông không bị thu hồi hết đất ở, diện tích 

đất ở còn lại là 128,3m2 và gia đình vẫn tiếp tục sử dụng để ở do phần diện tích 

đất thu hồi không ảnh hưởng đến nhà chính của gia đình, do đó gia đình cũng 

không đủ điều kiện được bồi thường bằng việc giao ô đất ở mới cho gia đình.  

UBND thành phố Lạng Sơn trả lời để Ông 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); 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Ban TCD tỉnh; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Thanh tra TP; 

- Phòng TNMT TP ; 

- TT PTQĐ TP; 

- Ban TCD 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 
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