
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số:         /UBND-PTQĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
TP. Lạng Sơn, ngày        tháng     năm 2022 

V/v trả lời đơn kiến nghị  

của ông Đinh Minh Phương 
 

   

Kính gửi: Ông Đinh Minh Phương 

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

UBND thành phố Lạng Sơn nhận được đơn của ông Đinh Minh Phương, 

nội dung tóm tắt như sau: Gia đình bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị Nam Hoàng 

Đồng I (đợt 5-2019, đợt 6-2020), đối với các thửa đất số: 178; 173; 177 và 

216, thuộc tờ bản đồ số 86, tổng diện tích đất là 678,05m2. Nay gia đình đề 
nghị xem xét lập lại phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình, do đơn giá 

thấp bồi thường thấp so với quy định và yêu cầu cấp 01 ô tái định cư tại chỗ 
cho gia đình; đồng thời do bị ảnh hưởng bởi dự án nêu trên, tại đợt I, gia đình 
đã đề nghị được cấp đất tái định cư (tổng là 04 ô) nhưng chưa được giải quyết, 

yêu cầu giải quyết cho gia đình để ổn định cuộc sống.  

Sau khi xem xét nội dung đơn, 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 như sau: 

1. Đối với kiến nghị về xem xét lập lại phương án bồi thường, hỗ trợ 

cho gia đình do đơn giá thấp bồi thường thấp so với quy định: 

Căn cứ Biên bản kiểm đếm ngày 02/7/2019, gia đình ông Phương kê khai 

kiểm đếm để thực hiện dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I với tổng diện tích 

là 678,35m2, gồm 03 thửa đất: 

- Thửa đất số 173.2, diện tích 137,8m2, loại đất ký hiệu tại tờ bản đồ 

trích đo số TĐ-13 là ONT (đất ở nông thôn), hiện trạng trên đất có nhà ở, trong 

đó có: 135,1m2 thuộc một phần thửa đất số 178, loại đất vườn; 2,35m2 thuộc 

một phần thửa đất số 173, loại đất vườn và 0,3m2 thuộc một phần thửa đất số 

344, loại đất giao thông thuộc tờ bản đồ địa chính số 86 xã Hoàng Đồng; 

- Thửa đất số 216.1, diện tích 406,8m2, loại đất ký hiệu tại tờ bản đồ 

trích đo số TĐ-13 là NTS (đất nuôi trồng thủy sản), hiện trạng là Ao, thuộc 

một phần thửa đất số 216, loại đất Ao thuộc tờ bản đồ địa chính số 86 xã 

Hoàng Đồng; 

- Thửa đất số 216.2, diện tích 133,8m2, loại đất tại tờ bản đồ trích đo số 

TĐ-13 ký hiệu là ONT (đất ở nông thôn), hiện trạng trên đất có nhà ở, trong đó 

có: 4,0m2 thuộc một phần thửa đất số 177, loại đất vườn và 129,8m2 thuộc một 

phần thửa đất số 216, loại đất Ao thuộc tờ bản đồ địa chính số 86 xã Hoàng 

Đồng. 
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Ngày 15/11/2019, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đã họp 

xét và kết luận: 

- Bồi thường là đất ở đối với các diện tích sử dụng sau ngày 15/10/1993 

đến trước ngày 01/7/2004: 135,1m2 thuộc một phần thửa đất số 178 và diện 

tích 2,35m2 thuộc một phần thửa đất số 173 là đất ở theo đúng hiện trạng sử 
dụng (trên đất có 01 ngôi nhà bằng gạch cay xây dựng năm 1999, đến năm 
2001 xây dựng lại thành nhà cấp bốn); Diện tích 4,0m2 thuộc một phần thửa 

đất số 177 và diện tích 129,8m2 thuộc một phần thửa đất số 216 là đất ở theo 
đúng hiện trạng sử dụng (trên đất có 01 ngôi nhà xây dựng năm 2002) 

- Bồi thường đất nuôi trồng thủy sản diện tích 406,8m2 thuộc một phần 

thửa đất số 216 bồi thường đất nuôi trồng thủy sản theo đúng hiện trạng đang 
sử dụng. 

- Không bồi thường diện tích 0,3m2 thuộc một phần thửa đất số 344 (đất 

giao thông)  

Theo quy định tại Điều 114, Luật Đất đai năm 2013 thì UBND cấp tỉnh 

quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. 

Ngày 01/9/2017 UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 1634/QĐ-

UBND Phê duyệt giá đất cụ thể dự án: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành 

phố Lạng Sơn, trong đó giá bồi thường đất ở khu vực đường vào trường dạy 

nghề Việt Đức: Đoạn 2, từ đường rẽ vào thôn Khòn Pịt đến hết trường dạy 

nghề Việt Đức, có vị trí 1 là 440.000 đồng/m2; đất nuôi trồng thủy sản vị trí 1 

là 42.000 đồng/m2. 

Căn cứ quy định trên, ngày 29/6/2020 UBND thành phố đã ban hành 

Quyết định số 1337/QĐ-UBND về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 

gia đình Ông với diện tích 678,05m2 (đất ở 271,25m2 và nuôi trồng thủy sản 

406,8m2) với tổng số tiền là 599.011.600 đồng và thu nghĩa vụ tài chính 

68.490.600 đồng áp dụng theo đúng đơn giá đất cụ thể tại Quyết định số 

1634/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn là đảm bảo theo 

đúng quy định pháp luật, việc kiến nghị xem xét đơn giá bồi thường của gia 

đình Ông là không có cơ sở xem xét, giải quyết.  

2. Đối với kiến nghị cấp 01 ô tái định cư tại chỗ cho gia đình:  

Theo quy định tại điểm a Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi 

đất ở như sau: 

“Điều 6. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở 

Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại Điều 79 của 

Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây: 

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 
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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;” 

Đối chiếu quy định nêu trên và căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh của UBND 

xã Hoàng Đồng thì gia đình Ông không được xem xét giao đất tái định cư do hiện 

nay gia đình Ông còn nhà ở khác trên địa bàn xã Hoàng Đồng (nằm ngoài phạm thu 

hồi dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I), cụ thể: gia đình đang sinh sống trên ngôi 

nhà ở tại thửa đất số thửa đất số 588 diện tích 135,0m2 và thửa đất số 184, diện 

tích 312,0m2, tờ bản đồ số 86 thuộc thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng. 

3. Đối với kiến nghị đề nghị được cấp 04 ô tái định cư chưa được giải 

quyết tại đợt I cho gia đình để ổn định cuộc sống: 

Kiểm tra hồ sơ kiểm đếm, bồi thường ngày 15/10/2007, hộ ông Đinh 

Minh Phương bị thu hồi tổng diện tích là 4.135,0m2 gồm 04 thửa đất: Thửa đất 

số 209, diện tích 938,0m2 đất lúa thuộc tờ bản đồ số 86 bản đồ địa chính xã 

Hoàng Đồng; thửa đất số 183, diện tích 2.746,0m2 đất màu; thửa đất số 184, 

diện tích 273,0m2 đất màu và thửa đất số 185, diện tích 178,0m2 đất màu thuộc 

tờ bản đồ số 96 bản đồ địa chính xã Hoàng Đồng. 

Ngày 03/3/2008, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 392/QĐ-

UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình bị 

ảnh hưởng dự án, trong đó hộ ông Đinh Minh Phương được phê duyệt phương 

án bồi thường, hỗ trợ tổng số tiền là 584.498.500 đồng. Ông Phương đã nhận 

tiền và bàn giao mặt bằng. 

Ngày 21/12/2012, UBND thành phố Lạng Sơn ban hành Quyết định số 

3803/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án giao đất tái định cư cho gia đình 

Ông, cụ thể gia đình Ông được giao 03 ô tái định cư có thu tiền sử dụng đất, cụ 

thể Lô 1 K=0,8; Lô 2 K=0,85 và Lô 3 K=0,9 là đảm bảo theo đúng quy định tại 

khoản 2, Điều 36, Quyết định số 07/2005/QĐ-UB ngày 14/2/2005 của UBND 

tỉnh Quy định về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể: Thu hồi từ 3.000m2 đến 

10.000m2: Được xét hỗ trợ giao tối đa ba lô đất tại khu tái định cư.  

Như vậy, gia đình Ông bị thu hồi diện tích đất nông nghiệp 4.135,0m2 đã 

được UBND thành phố phê duyệt đủ điều kiện giao 03 ô đất tái định là đảm 

bảo đúng quy định, việc Ông đề nghị giao 04 ô đất tái định cư là không có cơ 

sở xem xét giải quyết. 

Tuy nhiên, hiện nay nhà nước chưa thực hiện thủ tục giao đất tái định cư 

cho gia đình với lý do, ngày 12/9/2020 UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành thông 

báo số 488/TB-UBND về kết luận chuyên đề xem xét giải quyết khó khăn, 

vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 
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các dự án kỳ tháng 8/2020, trong đó có nội dung kết luận: Hiện nay, Thanh tra 

chính phủ đã có Kết luận số 2318/KL-TTCP ngày 23/12/2019 yêu cầu UBND 

tỉnh Lạng Sơn hủy bỏ Quyết định số 07/2005/QĐUBND ngày 14/02/2005 và 

hủy bỏ quy định về mức tối thiểu thu hồi đất nông nghiệp từ 500m2 được giao 

01 ô đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất tại các quyết định về cơ chế chính 

sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh do không phù hợp với quy 

định của pháp luật. UBND tỉnh đã có Công văn số 148/UBND-THNC ngày 

19/8/2020 về việc xin ý kiến xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện Kết 

luận thanh tra số 2318/KL-TTCP. 

Sau khi có ý kiến của Thanh tra chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh 

Lạng Sơn cho phép tiếp tục thực hiện thì UBND thành phố sẽ thực hiện thủ tục 

giao đất tái định cư đất nông nghiệp cho gia đình Ông theo quy định.   

Từ kết quả kiểm tra, xem xét nêu trên cho thấy: UBND thành phố đã 

thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với gia đình ông Phương theo 

đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho gia đình. Đề nghị Ông 

chấp hành nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án theo 

đúng quy định. 

UBND thành phố Lạng Sơn trả lời để Ông được biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- UBND tỉnh ; 

- Ban Nội chính tỉnh; 

- Ban TCD tỉnh; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT. HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Các đơn vị : TN&MT, Thanh tra, TT PTQĐ TP; 

- Ban TCD TP ; 

- Công ty CP SX & TM Lạng Sơn; 

- Trang Thông tin điện tử thành phố ; 

- UBND xã Hoàng Đồng; 

- Lưu: VT, XD. 

KT. CHỦ TICH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Dương Công Dũng 
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