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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:          /UBND-PTQĐ 

Về việc trả lời đơn của   

Ông Phạm Văn Dũng 

TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi: Ông Phạm Văn Dũng, Địa chỉ: Số 138 (số cũ là 106), 

đường Bắc Sơn, khối 01, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. 

 

UBND thành phố Lạng Sơn nhận được đơn đề nghị của ông Phạm Văn 

Dũng đề ngày 08/7/2022 với nội dung: “Bà Nguyễn Thị Thông là mẹ được nhà 

nước cho thuê nhà để sinh sống từ năm 1978, kể từ đó đến nay gia đình ông 

Phạm Văn Dũng sống cùng mẹ và đã lập gia đình và có hộ khẩu riêng. Nay nhà 

nước thu hồi đất để thực hiện dự án gia đình sẽ gặp nhiều khó khăn, do vậy ông 

đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết cho gia đình được mua 

01 ô đất tái định cư để gia đình ổn định cuộc sống”.  

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. 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 896/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 bà Nguyễn 

Thị Thông.  

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 bà 

Nguyễn Thị Thông, trong đó: Tổng diện tích hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thông  

ảnh hưởng dự án là 116,9m2, bao gồm các thửa đất 326 diện tích 108.1m2  thuộc 

tờ bản đồ số 29, bản đồ địa chính phường Hoàng Văn Thụ; thửa  đất 271 diện 

tích 8,8m2 tất cả các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 28, bản đồ địa chính phường 

Hoàng Văn Thụ. Hiện trạng sử dụng: Gia đình đã xây nhà ở phần diện tích 

108,1m2 và bán mái phần diện tích 8,8m2. 

2. Nguồn gốc, quá trình sử dụng đất:   

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

gần nhà bà Thông cho biết như sau: Bà Thông nguyên là cán bộ bên quản lý đất 

đai, được Nhà nước tạo điều kiện cho thuê nhà từ năm 1978, đến năm 1979, 

Trung Quốc đánh, bà Thông đi sơ tán, đến khi quay lại căn nhà Nhà nước cho 

thuê đã sụp đổ hoàn toàn, năm 1980 bà Thông đã xây dựng lại nhà trên nền 

móng cũ. Đến năm 2010 gia đình có thêm nhân khẩu và căn nhà bà Thông xây 

đã xuống cấp, bà Thông xây dựng lại nhà và công trình phụ như hiện nay. Sau 

khi bà Thông xây xong thì không được Công ty THHH Một thành viên đầu tư 

phát triển nhà và đô thị Lạng Sơn nghiệm thu, thuộc thửa số 117, tờ bản đồ số 

29, bản đồ địa chính phường Hoàng Văn Thụ thành phố Lạng Sơn. Về kinh phí 

do gia đình bà Thông tự đầu tư và xây dựng, sau khi nghiệm thu công trình kinh 

phí sửa chữa sẽ trừ dần vào tiền thuê nhà hàng tháng theo quy định, tuy nhiên 

Công ty THHH Một thành viên đầu tư phát triển nhà và đô thị Lạng Sơn chưa 

trừ tiền thuê nhà hàng tháng của bà Thông. 

- Theo hợp đồng thuê nhà số 61 ngày 02/9/2011giữa Công ty THHH Một 

thành viên đầu tư phát triển nhà và đô thị Lạng Sơn với bà Nguyễn Thị Thông  

thể hiện phần diện tích đất sử dụng theo hợp đồng là 102,74m2. 

3. Công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ: 

Ngày 19/4/2022, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đã họp 

xét và kết luận Như sau: 

- Về đất: Căn cứ Điều 14, Nghị định số 47/NĐ-CP Ngày 15/5/2014 quy 

định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: "Người đang sử 

dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước bị phá dỡ được thuê nhà ở tại nơi tái định 

cư; giá thuê nhà là giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; nhà thuê tại nơi tái 

định cư được Nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của Chính phủ 

về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê; trường hợp đặc biệt 

không có nhà tái định cư để bố trí thì được hỗ trợ bằng tiền để tự lo chỗ ở mới; 

mức hỗ trợ bằng 60% giá trị đất và 60% giá trị nhà đang thuê". 

Hội đồng nhất trí hỗ trợ đối với Hộ bà Nguyễn Thị Thông 60% giá bồi 

thường đối với diện tích đất 102,74m2  theo hợp đồng thuê nhà số 61 ngày 

02/9/2011giữa Công ty THHH Một thành viên đầu tư phát triển nhà và đô thị 
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Lạng Sơn với bà Nguyễn Thị Thông (Trong trường hợp bà Thông không nhận 

mua ô đất tái định cư). Phần diện tích còn lại thuộc một phần thửa đất 271, tờ 

bản đồ số 28 có diện tích 8,8m2 theo bản đồ địa chính phường Hoàng Văn Thụ 

thuộc đất GT nên không xem xét bồi thường. 

- Về công trình, vật kiến trúc:  Do Bà thông được Nhà nước cho thuê đất 

từ năm 1978, đến năm 1979 bà Thông chạy tàu, đến khi quay lại căn nhà Nhà 

nước cho thuê đã bị đánh sụp đổ hoàn toàn, đến năm 1980 bà Thông đã xây lại 

nhà trên nền móng cũ. Đến năm 2010 do gia đình có thêm nhân khẩu, nhà của 

xuống cấp bà Thông đã xây dựng lại nhà và toàn bộ công trình vật kiến và đã 

được công ty TNHH một thành viên ĐTPT nhà và đô thị đồng ý tại thông báo số 

27/TB-QLN ngày 30/3/2012. 

      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 đối với Hộ bà Nguyễn Thị Thông  

 - Về tái định cư: Trường hợp hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thông nhất trí 

nhận đất tái định cư (không nhận mức hỗ trợ bằng 60% giá trị đất và 60% giá 

trị nhà đang thuê): Báo cáo UBND tỉnh xem xét giao cho hộ gia đình bà 

Nguyễn Thị Thông 01 ô tái định cư theo Điều 14, Nghị định số 47/NĐ-CP 

Ngày 15/5/2014 của Chính Phủ. Thu tiền sử dụng đất theo Khoản 3, Điều 19, 

Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

hệ số K=1,5. 

Tại cuộc họp đối thoại lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư ngày 24/6/2022 thì hộ bà Nguyễn Thị Thông có ý kiến nhất trí nhận tiền 

hỗ trợ về đất và không nhất trí nhận mua ô đất tái định cư. 

 4. Công tác phê duyệt phương án và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ: 

Phương án bồi thường, hỗ trợ của Hộ bà Nguyễn Thị Thông 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 2.025.733.400 đồng (Hỗ trợ về đất là 

1.409.126.000 đồng; Bồi thường về kiến trúc là 611.607.400 đồng; Hỗ trợ di 

chuyển tài sản là 5.000.000 đồng). 

Ngày 24/8/2022 Hộ bà Nguyễn Thị Thông đã nhận đầy đủ số tiền nêu trên 

và nhất trí ký biên bản bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. 

Từ kết quả kiểm tra nêu trên cho thấy việc lập và phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ đối với Hộ bà Nguyễn Thị Thông đã được UBND thành phố 

Lạng Sơn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và đúng đối tượng được 

hỗ trợ. Việc ông Phạm Văn Dũng đề nghị được mua 01 ô đất tái định cư là 

không đúng đối tượng được hỗ trợ, không có cơ sở xem xét, giải quyết do Hộ bà 

Nguyễn Thị Thông có ý kiến nhất trí nhận tiền hỗ trợ về đất và không nhất trí 

nhận mua ô đất tái định cư (tại cuộc họp đối thoại lấy ý kiến về phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư ngày 24/6/2022).  
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 UBND thành phố Lạng Sơn trả lời để ông Phạm Văn Dũng được biết và 

thực hiện ./. 
 

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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