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Ông Nguyễn Đình Slin 
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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2022 

  

Kính gửi: Ông Nguyễn Đình Slin 

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

Ông Nguyễn Đình Slin có đơn kiến nghị đề ngày 29/5/2022 gửi UBND thành 

phố Lạng Sơn, với nội dung tóm tắt như sau: Gia đình bị ảnh hưởng dự án Điều 

chỉnh, mở rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn. Đề nghị xem 

xét lại công tác kiểm đếm theo đúng thực tế; Giá đền bù chưa thỏa đáng; Yêu cầu 

cấp cho gia đình 03 ô tái định cư. 

Sau khi kiểm tra, rà soát, đối chiếu quy định pháp luật, UBND thành phố 

Lạng Sơn trả lời như sau: 

1. Hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 

Theo Biên bản cưỡng chế kiểm đếm thực hiện Quyết định cưỡng chế kiểm 

đếm bắt buộc ngày 28/9/2022: Hộ ông Nguyễn Đình Slin đứng tên kiểm đếm 

với tổng diện tích 1491,7m2. Tại thời điểm kiểm đếm, trên đất bị thu hồi có 01 

nhà cấp 4 cùng toàn bộ công trình, vật kiến trúc, cây cối hoa màu, gia đình ông 

Nguyễn Đình Tuyên (là con trai ông Slin) đang trực tiếp ở trên khu đất có nhà 

cấp 4 bị thu hồi. 

Nguồn gốc diện tích đất thu hồi 1491,7m2 gồm: Diện tích 296,0m2 thuộc 

thửa số 24, tờ số 105 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

04455.QSDÐ/1295/2006/QÐ-UBND do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 

15/8/2006, loại đất vườn đứng tên ông Nguyễn Ðình Slin; Diện tích 605,7m2 

thuộc thửa số 37, tờ 105 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

04457.QSDÐ/1295/2006/QÐ-UBND do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 

15/8/2006, loại đất vườn đứng tên ông Nguyễn Ðình Slin; Diện tích 590,0m2 

thuộc thửa đất số 82, tờ 106 đã được cấp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số 04458 QSDÐ/1295/2006/QÐ-UB(H) do UBND thành phố Lạng 

Sơn cấp ngày 15/8/2006, loại đất màu đứng tên ông Nguyễn Ðình Slin. Căn cứ 

theo phiếu ý kiến khu dân cư có xác nhận của UBND xã Hoàng Ðồng ngày 

07/6/2021 thời điểm xây dựng nhà cấp 4 trên thửa đất vào tháng 4/2014. 

Ngày 11/6/2021, Hội đồng BT, HT, TĐC đã họp và kết luận: Bồi thường 

diện tích 1491,7m2 theo loại đất HNK theo đúng Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đất đã cấp; xác minh điều kiện hoàn cảnh, nơi ở khác để xem xét giải 

quyết giao 01 ô đất tái định cư cho gia đình do trên đất có xây dựng nhà cấp 4. 

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của hộ ông Nguyễn Đình Slin đã 

được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 

21/1/2022, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 691.364.000 đồng bao gồm: Bồi 
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thường đất 89.502.000 đồng, bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc 43.973.300 đồng, 

cây cối hoa mầu 4.311.000 đồng, hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất 66.960.000 

đông, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 288.971.000 đồng, hỗ trợ 

khác để ổn định đời sống và sản xuất 192.647.000 đồng, hỗ trợ di chuyển chỗ ở 

5.000.000 đồng. 

2. Đối với đề nghị xem xét lại công tác kiểm đếm: 

Qua kiểm tra rà soát hồ sơ bồi thường cho thấy: Tổ công tác đã thực hiện 

đúng quy trình cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc theo quyết định số 2404/QĐ-

UBND ngày 28/9/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn đối với hộ ông 

Nguyễn Đình Slin, cụ thể diện tích thu hồi gồm: Diện tích 296,0m² thuộc thửa 

số 24, tờ số 105, loại đất V; Diện tích 605,7m² thuộc thửa số 37, tờ số 105, loại 

đất V; Diện tích 590,0m² thuộc thửa  số 82, tờ số 106 loại đất M, bản đồ địa 

chính xã Hoàng Đồng. 

Thực hiện nội dung cuộc họp lấy ý kiến đối thoại với các hộ gia đình ảnh 

hưởng bởi dự án Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố 

Lạng Sơn ngày 22/9/2021, Tổ công tác đã xuống thực địa khu đất thu hồi hộ ông 

Nguyễn Đình Slin vào ngày 26/10/2021 để kiểm tra, xác minh cây cối theo ý 

kiến gia đình nhưng gia đình không nhất trí cho kiểm tra, xác minh. 

Ngày 28/3/2022, UBND xã Hoàng Đồng tổ trức tuyên truyền vận động các 

hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng theo Quyết định số 135/QĐ-UBND 

ngày 21/1/2022, trong đó gia đình Ông nhất trí cho tổ công tác xuống đo đạc 

kiểm tra lại đất đai, công trình vật kiến trúc, cây cối hoa mầu tại thực địa khu 

đất. Tuy nhiên ngày 29/3/2022, tổ công tác đã có mặt tại thực địa khu đất của hộ 

ông Slin để đo đạc, kiểm tra lại diện tích đất, nhà cửa vật kiến trúc cũng như hoa 

màu theo ý kiến của gia đình trong cuộc họp ngày 28/3/2022 nhưng gia đình 

không phối hợp thực hiện; tổ công tác tiếp tục hẹn gia đình vào 08 giờ ngày 

30/3/2022 để kiểm tra lại nhưng khi xuống thực địa gia đình vẫn không phối hợp 

thực hiện việc kiểm tra, đo đạc. 

Như vậy, do gia đình không phối hợp thực hiện nên việc kiểm tra, đo đạc 

lại thực trạng khu đất thu hồi của gia đình chưa thực hiện được. UBND thành 

phố đề nghị Ông liên hệ với Trung tâm PTQĐ để phối hợp thực hiện kiểm tra tại 

thực địa khu đất thu hồi của gia đình. 

3. Đối với việc gia đình đề nghị xem xét lại giá bồi thường chưa thỏa đáng: 

Qua kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và phương án bồi thường đất đai, vật kiến 

trúc, cây cối hoa mầu của gia đình ông đã được UBND thành phố phê duyệt 

Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 21/1/2022 đã thực hiện đảm bảo theo đúng 

quy định, cụ thể: 

- Về bồi thường đất được tính toán và phê duyệt bồi thường căn cứ Quyết định 

số 1228/QĐ-UBND ngày 08/7/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt 

giá đất cụ thể dự án Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành 

phố Lạng Sơ; về hỗ trợ đất nông nghiệp được tính toán và phê duyệt hỗ trợ căn cứ 
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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 nhà cửa, vật kiến trúc được tính toán và phê duyệt bồi thường, hỗ trợ căn 

cứ theo 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 và Thông báo số 505/TB-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về kết luận giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà 

nuớc thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

- Cây cối hoa mầu được tính toán và phê duyệt bồi thường, hỗ trợ căn cứ 

Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban 

hành quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 

38/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định về đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban 

hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh. 

4. Đối với việc gia đình đề nghị cấp cho gia đình 03 ô tái định cư: 

Tổng diện tích 1491,7m2 gia đình bị thu hồi và được phê duyệt phương 

án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 21/1/2022 là 

đất nông nghiệp, căn cứ chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định của 

Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP  ngày  15/5/2014  của  

Chính  phủ Quy định  về bồi thường,  hỗ trợ,  tái  định  cư  khi  Nhà  nước  

thu  hồi  đất  và  Quyết  định  số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Đất đai và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn thì không có quy định về việc hỗ trợ giao tái định cư đối  

với trường  hợp thu  hồi đất  nông  nghiệp của  hộ gia đình, cá nhân (chỉ có 

quy định giao đất tái định cư đối với trường hợp bị thu hồi đất ở, phải di 

chuyển chỗ ở và không cò đất ở, nhà ở khác trên địa bàn hoặc trường hợp 

phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện bồi thường là đất ở). Vì vậy, 

kiến nghị giao 03 ô đất tái định cư do bị thu hồi 1491,7m2 đất nông nghiệp 

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

Tuy nhiên, trên phần diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi của gia đình tại 

thửa đất số 82, tờ 106 (đã được cấp Giấy CNQSDÐ ngày 15/8/2006, loại đất 

màu) có căn nhà cấp 4 xây dựng năm 2014 do con trai ông là Nguyễn Đình 

Tuyên cùng vợ con đang sinh sống, thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở khi 

nhà nước thu hồi đất nhưng do gia đình chưa phối hợp thực hiện việc đo đạc, 

kiểm tra, xác minh và cung cấp các giấy tờ có liên đến quá trình sử dụng nhà, 

đất nên không có cơ sở để xem xét, báo cáo UBND tỉnh theo thẩm quyền để giải 

quyết việc giao tái định cư cho gia đình. Do đó, UBND thành phố đề nghị gia 
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đình Ông tiếp tục phối hợp và liên hệ với Trung tâm PTQĐ để thực hiện việc 

kiểm tra, xác minh làm cơ sở để UBND thành phố xem xét, báo cáo UBND tỉnh 

giải quyết tái định cư cho gia đình theo quy định. 

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

 

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 TP; 

- Phòng TNMT TP ; 

- 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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