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Kính gửi: Bà Nông Thị Bồng 

Địa chỉ: Thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn 

 

UBND thành phố Lạng Sơn nhận được đơn kiến nghị của bà Nông Thị Bồng 

với nội dung: Đề nghị xem xét lại giá bồi thường đất cho gia đình và cấp tái định cư 

cho 02 con gái là Hoàng Thị Nhớ+Hoàng Thị Đợi do bị ảnh hưởng dự án Trụ sở 

làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn.  

Sau khi xem xét nội dung kiến nghị của gia đình, kiểm tra hồ sơ bồi thường, 

đối chiếu với các quy định của pháp luật, UBND thành phố trả lời như sau: 

Dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn được Bộ Công an phê duyệt 

chủ trương đầu tư tại Quyết định số 935/QĐ-BCA-H43 ngày 24/3/2017 và được 

UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt nhiệm vụ lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây 

dựng Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 

1604/QĐ-UBND ngày 30/8/2017, đây là dự án phải thu hồi đất theo quy định tại 

Điều 61 Luật Đất đai năm 2013, được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 

30/12/2016 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các 

bước trình tự thủ tục về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. 

Ngày 05/5/2022, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1031/QĐ-UBND 

phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh 

hưởng dự án: Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn, trong đó phê duyệt bồi 

thường toàn bộ của gia đình bà Hoàng Thị Nhớ+Hoàng Thị Đợi với tổng giá trị 

bồi thường, hỗ trợ là 382.018.890 đồng (trong đó gồm có: Giá trị bồi thường về 

đất là: 17.292.800 đồng; Giá trị bồi thường, hỗ trợ cây cối, hoa mầu là: 339.090 

đồng; Giá trị bồì thường, hỗ trợ nhà, công trình vật kiến trúc là: 94.602.000 đồng;  

Giá trị hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất là: 17.280.000 đồng; Giá trị hỗ trợ 

chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm là: 30.345.000 đồng; Giá trị chênh lệch theo 

thông báo 350 TB-UBND ngày 06/7/2020 là: 195.930.000 đồng);  

1. Đối với kiến nghị xem xét lại việc giá bồi thường đất cho gia đình: 

Căn cứ theo quy định tại Điểm đ, Khoản 4, Điều 114, Luật Đất đai năm 

2013; Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định 

về khung giá đất và các văn bản có liên quan, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành 

Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 về việc phê duyệt giá đất cụ thể 
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dự án: Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn (giai 

đoạn 1) và Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 về việc phê duyệt giá 

đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự 

án: Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 

1 bổ sung), trong đó đơn giá bồi thường đối với đất Lúa là 64.000 đồng/m2.  

Đơn giá bồi thường về đất đã được UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét, phê 

duyệt bằng 75,3% so với Khung giá đất do Chính phủ ban hành. Theo quy định 

tại Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ, khung giá 

đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác tại xã 

miền núi phía Bắc (trong đó có tỉnh Lạng Sơn), giá tối thiểu là 10.000 đ/m2 và 

giá tối đa là 85.000 đ/m2.  

Ngoài việc được bồi thường về đất với đơn giá 64.000 đồng/m2, gia đình Bà 

còn được xem xét các khoản hỗ trợ gồm:  

* Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 

Quy định kèm theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/04/2021 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn: Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang 

sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 06 tháng nếu không 

phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; 

trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ là 

24 tháng. 

 Gia đình Bà Nhớ và Bà Đợi bị thu hồi 100% diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp (269,1m2/269,1m2), đủ điều kiện hỗ trợ 03 nhân khẩu trong thời gian 12 

tháng, mức hỗ trợ 30 kg gạo/tháng x 16.000 VNĐ/kg. Tổng giá trị hỗ trợ ổn 

định đời sống và sản xuất là 17.280.000đồng. 

 * Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm theo quy 

định tại Điều 14 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 

năm 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và các 

quy định của pháp luật có liên quan về cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: Hỗ trợ bằng tiền 

từ 1 đến 3 lần giá đất nông nghiệp cùng loại quy định trong bảng giá đất của 

tỉnh đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi; diện tích được hỗ trợ 

không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương. Theo đơn giá tại 

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

là 70.000 đồng/m2. Tổng giá trị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm là 

30.345.000 đồng. 

 * Hỗ trợ khác để tái định cư, ổn định đời sống và sản xuất: Theo Điều 17 

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

ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013, 

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và các quy định 

của pháp luật có liên quan về cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đơn giá áp dụng theo 
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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 là 64.000 đồng/m2 với tổng số 

tiền là 20.230.000đồng. 

Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ cho 1m2 đất nông nghiệp (đất lúa) đối với gia 

đình Bà Nhớ và Bà Đợi là 414.000 đồng/m2 (gồm: bồi thường 64.000 đồng/m2 + 

hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 210.000 đồng/m2 + hỗ trợ khác 

140.000 đồng/m2). 

2. Đối với đề nghị cấp cho gia đình 01 tái định cư:  

Ngày 01/6/2022, Bà Nông Thị Bồng và bà Hoàng Thị Nhớ tiếp tục kiến 
nghị tại buổi tiếp công dân định  kỳ của Chủ tịch UBND thành phố:  Gia đình bị 
ảnh hưởng bởi Dự án trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn, tuy nhiên gia đình 

không đồng ý với việc bồi thường về đất, vật kiến trúc, gia đình chỉ được bồi 

thường 380 triệu đồng và không được giao tái định cư. Đề nghị xem xét lại tiền 
bồi thường và cấp tái định cư cho 02 con gái của bà. 

Thực hiện Thông báo số 665/TB-UBND ngày 07/6/2022 của UBND thành 

phố về kết quả và ý kiến chỉ đạo giải quyết kiến nghị tại buổi tiếp công dân. 

Ngày 10/6/2022, Hội đồng BT,HT TĐC thành phố đã họp và kết luận tham mưu cho 

UBDN thành phố báo cáo UBND tỉnh. Ngày 15/6/2022 UBND thành phố Lạng Sơn 

ban hành Báo cáo số 482/BC-UBND về tình hình thực hiện công tác bồi thường, 

giải phóng mặt bằng và giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án trên địa bàn 

thành phố tháng 6/2022. Trong đó đã báo cáo UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét, hỗ trợ 

khác bằng việc giao cho bà Hoàng Thị Nhớ + Hoàng Thị Đợi đồng sử dụng 01 ô đất 

tái định cư, giá thu tiền sử dụng đất theo Khoản 2, Điều 19, Quyết định số 

07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn với hệ số K = 1,2.  

 Ngày 30/6/2022. Sở Tài nguyên và Môi trường có báo cáo số 340/BC-

STNMT Báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng các Dự án Trọng điểm của tỉnh và giải quyết khó khăn, vướng 

mắc công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tháng 6/2022) đề 

nghị UBND tỉnh không đồng ý với đề xuất của UBND thành phố về việc đề nghị 

giao 01 ô đất ở cho hộ bà Nhớ + bà Đợi (đồng sử dụng); lý do: không phù hợp với 

quy định tại khoản 4, Điều 6, Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chỉnh phủ 

Với lý do gia đình bà Nhớ đang ở trên nhà cấp 4, ngoài ra hộ bà Nhớ vẫn còn 

nhà, đất ở tại xã Mai Pha (118,0m2 đất ở đã được cấp GCN vào năm 2017 tên bà 

Nhớ). Như vậy bà Nhớ không khó khăn về chỗ ở, đã có nhà ở, đất ở khác trên địa 

bàn xã Mai Pha. Đối với bà Đợi: đã lấy chồng ở huyện Lộc Bình và gia đình nhà 

chồng thuộc hộ cận nghèo, theo đó xác định bà Đợi không thuộc trường hợp không 

phải di chuyển chỗ ở do bị ảnh hưởng Dự án. 

Ngày 21/7/2022 UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 407/TB-UBND 

Trong đó đã kết luận không đồng ý với đề xuất của UBND thành phố về việc đề 

nghị giao 01 ô đất ở cho bà Nhớ+Đợi do không phù hợp với quy định tại khoản 

4 Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 
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Từ kết quả kiểm tra nêu trên cho thấy trình tự thực hiện kế hoạch thu hồi đất, 

điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư dự án: Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn đã được UBND 

thành phố chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.  

Việc Bà đề nghị xem xét giá bồi thường đất cho đình và đề nghị cấp tái định 

cư cho 02 người con gái của Bà là không có cơ sở xem xét, giải quyết. 

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

 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Nội chính tỉnh; 

- Ban TCD tỉnh;     

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP (b/c); 

- CT, PCT UBND TP; 

- C, PVP UBND TP; 

 - Các cơ quan: Thanh tra, TNMT, TTPTQĐ TP; 

- Ban TCD TP; 

- UBND xã Mai Pha; 

- Trang TTTĐT thành phố; 

- Lưu: VT, XD, TCD. 

KT. CHỦ TICH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Công Dũng 
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