
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:          /UBND-PTQĐ 

Về việc trả lời đơn của   

Ông Nguyễn Mạnh Tiến 

TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi: Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Địa chỉ: Số 02, 

đường Thân Công Tài, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. 

 

UBND thành phố Lạng Sơn nhận được đơn đề nghị của ông Nguyễn Mạnh 

Tiến viết ngày 08/8/2022 và ngày 25/8/2020 với nội dung: “Gia đình chưa nhất 

trí về phương án bồi thường, hỗ trợ đối với gia đình. Gia đình có đông nhân 

khẩu, đề nghị chính quyền, cơ quan chức năng các cấp xem xét bố trí, hỗ trợ tái 

định cư cho gia đình từ 03 đến 04 suất tái định cư để đảm bảo chỗ ở và cuộc 

sống cho gia đình”.  

Sau khi xem xét nội dung đơn, kiểm tra hồ sơ bồi thường, đối chiếu với các 

quy định của pháp luật, UBND thành phố trả lời như sau: 

1. Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

* Công tác triển khai, đo đạc, kiểm đếm: 

Căn cứ Công văn số 4390/BVHTTDL ngày 27/9/2018 của Bộ văn  hoá, thể 

thao và du lịch về việc Tu bổ di tích bia và đền Tả Phủ thuộc phường Hoàng 

Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Căn cứ Thông báo 353/TB-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, phó chủ tịch UBND tỉnh tại 

buổi kiểm tra hoạt động các di tích trên địa bàn huyện Cao Lộc, thành phố Lạng 

Sơn; Công văn số 862/UBND-KGVX ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc thoả thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật  tu bổ di tích lịch sử 

bia và đền Tả Phủ , thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Căn cứ Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 04/9/2019 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về việc Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, bồi 

thường, giải phóng mặt bằng dự án: Tu bổ di tích bia và đền Tả Phủ, phường 

Hoàng Văn Thụ; 

Ngày 04/9/2019 UBND thành phố Lạng Sơn đã ban hành Thông báo thu 

hồi đất số 897/TB-UBND để thực hiện dự án: Tu bổ di tích bia và đền Tả Phủ, 

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn đối với hộ gia đình ông Nguyễn 

Mạnh Tiến.  

Ngày 16/3/2022 UBND thành phố Lạng Sơn đã ban hành văn bản số 

496/UBND-TNMT về việc điều chỉnh thời gian tại Kế hoạch và Thông báo thu 

hồi đất dự án tu bổ di tích lịch sử bia và đền Tả Phủ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn.  
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Ngày 25/3/202022, Tổ công tác lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

dự án đã tiến hành công tác đo đạc, kiểm đếm, xác định khối lượng đất đai, nhà 

cửa công trình vật kiến trúc, cây cối hoa màu có trên đất thu hồi của gia đình 

ông Nguyễn Mạnh Tiến.  

Tổng diện tích gia đình ông Nguyễn Mạnh Tiến bị ảnh hưởng dự án là 

44,7m2, qua quá trình khai thác hồ sơ gia đình ông tiến được cấp Giấy CNQSDĐ 

số 01192 QSDĐ/494/2002/QĐ-UB(H)0225 ngày 13/9/2002 diện tích 20,2m2, 

diện tích phần còn lại 24,5m2 hiện đang do ông Tiến sử dụng không có giấy tờ 

chứng minh.  

* Nguồn gốc, quá trình sử dụng đất 

- Qua quá trình khai thác hồ sơ gia đình ông Tiến được cấp Giấy 

CNQSDĐ số 01192 QSDĐ/494/2002/QĐ-UB(H)0225 ngày 13/9/2002 diện tích 

20,2m2 mang tên hộ bà Nguyễn Thị Loan (bà Loan là vợ ông Tiến, hiện nay bà 

Loan đã chết); phần diện tích còn lại 24,5m2 thuộc thửa đất số 93 tờ bản đồ địa 

chính số 29 phường Hoàng Văn Thụ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất có nguồn gốc do Nhà nước quản lý (Theo Biên bản xác định ngăn bức 

tường ngăn cách (ranh giới) nhà số 1 và nhà số 61 Nam Cai, Hoàng Văn Thụ 

ngày 21/12/1985 và Biên bản xác minh ngày13/4/2022). 

Hiện trạng sử dụng: Gia đình đã xây nhà ở 03 tầng trên phần diện tích 

44,7m2. 

- Theo Biên bản xác minh ngày 13/4/2022, các hộ dân sinh sống lâu năm 

gần nhà ông Tiến cho biết như sau: Đất hộ gia đình ông Nguyễn Minh Tiến 

được nhận chuyển nhượng lại của bà Ngô Thị Bình, tại thời điểm chuyển 

nhượng có giấy bán nhà ngày 27/8/1984 với diện tích là 20,2m2, bao gồm 2 gian 

nhà trống đằng trước, còn phần diện tích còn lại có diện tích 24,5m2 là phần 

đằng sau trước đây nguồn gốc là do Nhà nước quản lý. Trên thửa đất đằng sau 

có chuồng lợn nhà bà Vân là nhà sát vách (bà Vân là chị dâu của ông Tiến).  

- Theo Biên bản xác định ngăn bức tường ngăn cách (ranh giới)  nhà số 1 

và nhà số 61 Nam Cai, Hoàng Văn Thụ ngày 21/12/1985 dưới sự chủ trì của 

phòng Xây dựng thị xã Lạng Sơn,  trong đó cho ông Tiến xây dựng bức tường 

ngăn cách từ phạm vi góc nhà ống Tiến kéo thẳng 2/3 phần trong chuồng lợn 

nhà bà Vân. Còn ông Tiến Nhà nước tạm giao cho phần đất 2/3 trong chuồng 

lợn để ông Tiến làm công trình vệ sinh. Gia đình ông Tiến sử dụng ổn định phần 

đất 44,7m2 từ đó đến nay và không xảy ra tranh chấp. 

* Công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ: 

Tại cuộc họp xét thông qua phương án ngày 19/4/2022, Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đã kết luận: 

- Về đất: 

+ Bồi thường đất ở theo Giấy CNQSDĐ số 01192 QSDĐ/494/2002/QĐ-

UB(H)0225 ngày 13/9/2002 diện tích 20,2m2 cho hộ ông Nguyễn Mạnh Tiến.  
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+ Đối với phần diện tích 24,5m2, thuộc thửa đất số 93 tờ bản đồ địa chính 

số 29 phường Hoàng Văn Thụ xác định là đất công do Nhà nước quản lý tuy 

nhiên ông Tiến được tạm giao đất để sử dụng từ năm 1985 đến nay, sử dụng ổn 

định không có tranh chấp.  

Căn cứ Khoản 2, Điều 23, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

của Chính phủ: "2. Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được 

sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, không có tranh chấp, phù 

hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện 

tích đất đã được giao theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này". 

Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định về việc giao đất không đúng thẩm quyền: "c) 

Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và 

không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất, khi được cấp 

Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau: 

- Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 

năm 1993 thì thu tiền sử dụng đất bằng 40% tiền sử dụng đất theo giá đất ở đối 

với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương theo giá đất quy 

định tại Bảng giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất 

ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) theo giá đất quy định 

tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định 

công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền." 

Nhất trí bồi thường phần diện tích 24,5m2 loại đất ở cho hộ ông Nguyễn 

Mạnh Tiến, thu tiền sử dụng đất 40% tiền sử dụng đất theo giá đất ở đối với 

phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương theo giá đất quy định 

tại Bảng giá đất kèm theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 

của UBND tỉnh Lạng Sơn Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 

giai đoạn 2020 - 2024. 

- Về công trình, vật kiến trúc:  Hội đồng nhất trí bồi thường, hỗ trợ 100%  

các hạng mục, công trình, vật kiến trúc theo đơn giá ban hành kèm theo Quyết 

định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành 

đơn giá xây dựng mới nhà, công trình vật kiến trúc áp dụng trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Về Tái định cư: Giao cho hộ ông Nguyễn Mạnh Tiến 01ô đất tái định cư 

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 83 Luật Đất đai năm 2013. Thu tiền sử dụng 

đất theo Khoản 1, Điều 19 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 

của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Phương án bồi thường, hỗ trợ của hộ ông Nguyễn Mạnh Tiến đã được phê 

duyệt tại Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của UBND thành phố 

Lạng Sơn với tổng số tiền là 1.888.775.700 đồng (Bồi thường, hỗ trợ về đất là 

902.940.000 đồng; Bồi thường về kiến trúc là 974.835.700 đồng; Hỗ trợ di 

chuyển tài sản và thuê nhà là 11.000.000 đồng; Thu nghĩa vụ tài chính là 
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73.426.500). Ông tiến được giao 01 ô đất tái định cư tại khối 02, phường Tam 

Thanh có diện tích khoảng 75 m2. 

Ngày 22/8/2022 Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đã ban hành giấy 

mời số 1286/GM-PTQĐ về việc mời gia đình ông Tiến nhận tiền tuy nhiên gia 

đình ông Tiến vẫn chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. 

2. Đối với đề nghị xem xét bố trí, hỗ trợ tái định cư cho gia đình từ 03 

đến 04 suất tái định cư để đảm bảo chỗ ở và cuộc sống cho gia đình 

Qua kiểm tra hồ sơ và các giấy tờ liên quan, trong tổng diện tích 44,7m2 

gia đình đang sử dụng chỉ có 20,2m2 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, phần diện tích còn lại 24,5m2 thuộc thửa đất số 93 tờ bản đồ địa chính 

số 29 phường Hoàng Văn Thụ là đất công do Nhà nước quản lý. 

Ngày 18/7/2022, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đã 

họp xét các trường hợp có ý kiến đề nghị xem xét được mua thêm ô đất tái định 

cư như sau: Trên cơ sở thu hồi đất của ông Nguyễn Mạnh Tiến là  44,7 m2 và đã 

được cấp 01 ô tái định là 75,0 m2, như vậy không phải là khó khăn về chỗ ở nên 

Hội Đồng không đồng ý xét tái định cư theo trường hợp tách hộ. 

Như vậy, Gia đình ông bị thu hồi 44,7m2 thuộc thửa đất số 93 tờ bản đồ 

địa chính số 29, bản đồ địa chính phường Hoàng Văn Thụ và gia đình được 

UBND thành phố Lạng Sơn cấp cho 01 ô tái định cư tại khu tái định cư tập trung 

thuộc khối 02, phường Tam Thanh (khu đường nội bộ) có diện tích khoảng 75,0 

m2 đất (lớn hơn diện tích đất gia đình đang sử dụng là 30,3 m2). 

Từ kết quả kiểm tra nêu trên cho thấy việc áp giá tính toán hỗ trợ về đất, 

phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với ông Nguyễn 

Mạnh Tiến đã được UBND thành phố Lạng Sơn thực hiện theo đúng quy định 

của Pháp Luật, việc ông Nguyễn Mạnh Tiến đề nghị xem xét bố trí, hỗ trợ tái 

định cư cho gia đình từ 03 đến 04 suất tái định cư để đảm bảo chỗ ở và cuộc 

sống cho gia đình là không có cơ sở xem xét, giải quyết.  

 UBND thành phố Lạng Sơn trả lời để ông Nguyễn Mạnh Tiến được biết 

và yêu cầu Ông chấp hành việc bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Nội chính tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Ban TCD tỉnh; 

- TT Thành uỷ (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP ; 

- Ban TCD TP; 

- Các cơ quan: Thanh tra, TNMT, TT PTQĐ; 

- UBND phường Hoàng Văn Thụ; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, XD,TD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Công Dũng 
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