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Kính gửi: Ông Viên Thanh Toàn 

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

 

Ông Viên Thanh Toàn có đơn đề ngày 09/6/2022 gửi UBND thành phố 

Lạng Sơn, với nội dung tóm tắt như sau: Đề nghị Hội đồng bồi thường xem xét 

lại mức giá bồi thường đối với ngôi nhà của gia đình, do giá bồi thường, hỗ trợ 

nhà cửa vật kiến trúc trong Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 31/05/2022 
của gia đình là chưa đúng; Gia đình luôn chấp hành chủ trương của nhà nước 

đề nghị xem xét tạo điều kiện cho gia đình được mua 02 lô tái định cư với mức 
giá ưu đãi. 

Sau khi kiểm tra hồ sơ bồi thường, đối chiếu với các văn bản quy định của 

pháp luật, UBND thành phố trả lời Ông 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 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. 

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

của ông Viên Thanh Toàn để thực hiện dự án Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị 

Nam Hoàng Đồng I với tổng diện tích là 778,0m² gồm: diện tích 704,0m² thuộc 

thửa số 47, tờ số trích đo số 105 loại đất BHK tương ứng với bản đồ địa chính 

thuộc thửa số 47, tờ số 105 loại đất V; diện tích 29,0m² thuộc thửa số 71.1, tờ 

bản đồ trích đo số 105 loại đất ONT tương ứng với bản đồ địa chính thửa đất số 

49, tờ số 105 loại đất T; diện tích 37,6m² thuộc thửa số 71.1, tờ bản đồ trích đo 

số 105, loại đất ONT tương ứng với bản đồ địa chính thửa số 49, tờ số 105 loại 

đất T; diện tích 7,4m² thuộc thửa số 133, tờ số 105 loại đất GT. 

- Về nguồn gốc sử dụng đất:  

+ Diện tích 704,0m² thuộc thửa số 47, tờ bản đồ địa chính số 105 đã được  

cấp Giấy CNQSDĐ số H04180 ngày 23/9/2005 do UBND thành phố Lạng Sơn 
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cấp, mục đích sử dụng làm đất trồng cây hàng năm khác mang tên ông Viên 

Thanh Toàn. 

+ Diện tích 29,0m² thuộc thửa số 71.1, tờ bản đồ địa chính số 105 loại đất 

ONT đã được giấy CNQSD đất ở số H-04848 cấp ngày 11/12/2008 mang tên bà 

Đinh Thị Yên, thửa đất trên được gia đình bà Đinh Thị Yên cho ông Viên Thanh 

Toàn sử dụng, năm 2017 ông Toàn xây dựng căn nhà cấp 4 trên đất để ở và sử 

dụng ổn định đến nay không xảy ra tranh chấp. 

+ Diện tích 37,6m² thuộc thửa số 71.1, tờ bản đồ địa chính số 105 đối chiếu 

với bản đồ giải thửa tương ứng thuộc thửa đất số thửa 307, tờ bản đồ số 16 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 (đã chết, ông Ngọc là bố của Viên 

Thanh Toàn), theo phiếu ý kiến khu dân cư có xác nhận của UBND xã Hoàng 

Đồng: Thửa đất trên được gia đình bà Đinh Thị Yên (vợ ông Ngọc) cho ông 

Viên Thanh Toàn sử dụng, năm 2017 ông Toàn xây dựng căn nhà cấp 4 để ở, 

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

+ Diện tích 7,4m² thuộc thửa số 133, tờ số 105 loại đất GT không có giấy tờ 

chứng minh.  

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

và kết luận:  

+ Bồi thường cho ông Viên Thanh Toàn các diện tích đất sau: bồi thường 

đất trồng cây hàng năm khác đối với phần diện tích 704,0m² thuộc thửa số 47, tờ 

bản đồ địa chính số 105 và diện tích 37,6m² thuộc thửa số 71.1, tờ bản đồ địa 

chính số 105 đối chiếu với bản đồ giải thửa tương ứng thuộc thửa đất số thửa 

307, tờ bản đồ số 16 theo đúng Giấy CNQSDĐ đã cấp. Bồi thường đất ở với 

diện tích 29,0m² thuộc thửa số 71.1, tờ bản đồ địa chính số 105.   

+ Không bồi thường đối với diện tích 7,4m² thuộc thửa số 133, tờ số 105 là  

đất giao thông. 

+ Về giao đất tái định cư: Xét giao 01 ô tái địnhu cư cho ông Viên Thanh 

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

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

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 bồi thường, hỗ trợ cho Viên Thanh Toàn với số 

tổng số tiền là 529.713.000 đồng gồm: 

+ Tiền bồi thường đất: 54.066.000 đồng.  

+ Tiền bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc: 187.383.000 đồng. 

+ Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất: 46.944.000 đồng. 

+ Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 139.392.000 đồng. 

+ Hỗ trợ khác để ổn định đời sống và sản xuất 92.928.000 đồng. 
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+ Hỗ trợ di chuyển chỗ ở và thuê nhà: 9.000.000 đồng 

+ Phê duyệt giao 01 ô đất tái định cư do bị thu hồi đất ở, phải di chuyển chỗ ở. 

2. Đối với việc gia đình đề nghị xem xét lại giá bồi thường nhà cửa, vật 

kiến trúc cho thỏa đáng: 

Căn cứ khoản 2, Điều 92 Luật Đất đai năm 2013 quy định: 

"Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn 

liền với đất: …2. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp 
luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền".  

Đối chiếu quy định nêu trên thì các tài sản là nhà, công trình vật kiến trúc 

xây dựng sau ngày 08/6/2010 (thời điểm ban hành thông báo thu hồi đất thực 

hiện dự án số 55/TB-UBND ngày 08/6/2010) sẽ không đủ điều kiện bồi thường.  

Tuy nhiên xét tình hình thực tế tại dự án và để tạo điều kiện cho các hộ dân 

không bị thiệt thòi khi bị thu hồi vào dự án. Ngày 30/8/2019, UBND tỉnh Lạng 

Sơn đã ban hành Thông báo số 505/TB-UBND kết luận của UBND tỉnh về giải 

quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tại một số dự án trên địa bàn 

thành phố, trong đó có nội dung:  

“Đối với phạm vi diện tích đất Dự án đã có Thông báo thu hồi đất: Đồng ý 

cho UBND thành phố Lạng Sơn tính hỗ trợ về nhà ở và công trình vật kiến trúc 
cho các hộ tạo lập trái quy định của pháp luật (tự ý xây dựng nhà trên đất nông 
nghiệp hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền), cụ thể: 

 - Trường hợp xây dựng các công trình, vật kiến trúc trên đất ở sau thời 
điểm thông báo thu hồi đất: Mức hỗ trợ bằng 70% giá trị theo đơn giá bồi 

thường công trình, vật kiến trúc tại thời điểm phê duyệt phương án. 

 - Trường hợp xây dựng các công trình vật kiến trúc trên đất nông nghiệp 
trước thời điểm thông báo thu hồi đất: Mức hỗ trợ bằng 70% giá trị theo đơn 

giá bồi thường công trình, vật kiến trúc tại thời điểm phê duyệt phương án.  

- Trường hợp xây dựng các công trình vật kiến trúc trên đất nông nghiệp 
sau thời điểm thông báo thu hồi đất: Mức hỗ trợ bằng 50% giá trị theo đơn giá 

bồi thường công trình, vật kiến trúc tại thời điểm phê duyệt phương án.”   

Căn cứ các quy định nêu trên cho thấy, đối với nhà cấp 4 gia đình Ông xây 

dựng nhà từ năm 2017 (xây dựng nhà trên đất nông nghiệp sau thời điểm thông 

báo thu hồi đất) nên chỉ được xem xét hỗ trợ 50% tổng giá trị bồi thường công 

trình nhà cửa là đã đảm bảo quyền lợi cho gia đình; đơn giá tính phương án hỗ 

trợ đã được áp dụng theo đúng quy định tại Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND 

Ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về ban hành đơn giá xây dựng mới 

nhà, công trình và vật kiến trúc áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  
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Vì vậy, nội dung Ông kiến nghị xem xét lại mức bồi thường và đơn giá bồi 

thường, hỗ trợ vật kiến trúc của gia đình là không có cơ sở xem xét, giải quyết. 

3. Đối với việc gia dình đề nghị xem xét tạo điều kiện cho gia đình được 

mua 02 lô tái định cư với mức giá ưu đãi: 

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày  

15/5/2014  của  Chính  phủ thì gia đình ông Viên Thanh Toàn đã được xem xét 

giao 01 ô tái định cư đảm bảo quyền lợi theo quy định của pháp luật, do bị thu 

hồi đất ở, phải di chuyển chỗ ở.  

Đối với nội dung ông Toàn đề nghị xem xét tạo điều kiện cho gia đình được 

mua 02 ô tái định cư với mức giá ưu đãi là không có cơ sở xem xét và không thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố. Nếu ông Toàn 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 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); 

- Ban TCD tỉnh; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Ban TCD UBND TP ; 

- Thanh tra, TNMT, 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 
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