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UBND thành phố nhận được đơn kiến nghị của Ông Nguyễn Đình Kháy có 

với nội dung tóm tắt như sau: Đề nghị được bồi thường 267,2m2 đất còn thiếu 

của gia đình với giá 800.000 đồng/m2; Bồi thường cho gia đình 500 cây đào 

cảnh đã di chuyển đi nơi khác trồng nhưng đã chết; giao cho con trai ông là 

Nguyễn Đình Đoàn 01 ô tái định cư do đã được Công an xã Hoàng Đồng thông 

báo tách hộ. 

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: 

Theo biên bản kiểm đếm và phương án bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình 

ông Nguyễn Đình Kháy bị thu hồi đất để thực hiện dự án Điều chỉnh, mở rộng 

Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I với tổng diện tích là 1.058.4m2 gồm: 

- Diện tích 247,0m2 thuộc thửa đất số 42, tờ số 106, loại đất BHK và diện 

tích 511,0m2 thuộc thửa đất số 103, tờ số 106, loại đất LNK đã được phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ cho ông Nguyễn Đình Kháy tại Quyết định số 

3251/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 với tổng số tiền là 280.377.100 đồng, cụ thể: 

bồi thường về đất là 40.932.000 đồng; bồi thường, hỗ trợ cây cối hoa mầu là 

34.785.100 đồng; hỗ trợ đào chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm là 

122.796.000 đồng; hỗ trợ khác để ổn đinh đời sống là 81.864.000 đồng. 

- Diện tích 9,8m2 thuộc thửa đất số 120, tờ số 106, loại đất ONT và diện 

tích 253,8m2 thuộc thửa đất số 119, tờ số 106, loại đất ONT đã được phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ cho ông Nguyễn Đình Kháy tại Quyết định số 

135/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 với tổng số tiền là 594.632.000 đồng, cụ thể: 

bồi thường về đất là 86.988.000 đồng; bồi thường vật kiến trúc là 497.080.000 

đồng; bồi thường, hỗ trợ cây cối hoa mầu là 1.564.000 đồng; hỗ trợ di chuyển 

chỗ ở và thuê nhà là 9.000.000 đồng; thu nghĩa vụ tài chính là 17.000 đồng.  

- Diện tích 36,8m2 thuộc thửa đất số 335, tờ số 106, loại đất ĐGT bản đồ 

trích đo tương ứng một phần thửa đất số 440, tờ số 16a-17c bản đồ giải thửa 

299, loại đất là T đứng tên ông Nguyễn Đình Ninh (bố đẻ ông Kháy). Phần diện 

tích này được kê khai kiểm đếm bổ sung ngày 27/5/2022. 

- Về tái định cư:  

+ Hộ ông Nguyễn Đình Kháy được giao 01 tái định cư do bị thu hồi đất ở, 

phải di chuyển chỗ ở và không còn đất ở, nhà ở khác trên địa bàn xã Hoàng 

Đồng phê duyệt tại Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND 

thành phố Lạng Sơn.  
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+ Hộ ông Nguyễn Đình Quân (con trai ông Nguyễn Đình Kháy) được giao 

01 tái định cư theo trường hợp tách hộ được phê duyệt tại Quyết định số 

1457/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của UBND thành phố Lạng Sơn. 

2. Đề nghị được bồi thường 267,2,0m2 đất với giá 800.000 đồng/1m2: 

Kiểm tra hồ sơ bồi thường liên quan diện tích 267,2,0m2 mà gia đình Ông 

có kiến nghị cụ thể như sau: 

- Diện tích 204,0m2 thuộc thửa đất số 39, tờ số 106, loại đất LUC đã được 

lập hồ sơ và phê duyệt phương án bồi thường cho ông Lã Văn Hợp tại Quyết định 

số 3300/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 của UBND thành phố Lạng Sơn. Đối với 

phần diện tích này gia đình ông Lã Văn Hợp đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. 

- Diện tích 20,0m2 thuộc một phần thửa số 120, tờ số 106, loại đất LNK 

đã được lập hồ sơ và phê duyệt phương án bồi thường cho ông Lương Thanh 

Chong tại Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành 

phố Lạng Sơn. Đối với phần diện tích này gia đình ông Lương Thanh Chong 

đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. 

- Gia đình ông đề nghị bồi thường diện tích 43,2m2 đất đã bỏ ra làm đường 

đi, nhưng ngày 27/5/2022 Trung tâm PTQĐ thành phố đã tiến hành đo đạc kiểm 

đếm bổ sung với gia đình Ông xác định diện tích thực tế là 36,8m2 thuộc một 

phần thửa đất số 335, tờ số 106, loại đất ĐGT bản đồ trích đo tương ứng một 

phần thửa đất số 440, tờ số 16a-17c bản đồ giải thửa 299, loại đất là T, sổ đăng 

ký ruộng đất đứng tên ông Nguyễn Đình Ninh (bố đẻ ông Kháy). Ngày 

16/4/2022, Hội đồng HT, HT và TĐC đã họp và kết luận: Bồi thường diện tích 

36,8m2 thuộc thửa đất số 335, tờ số 106 theo loại đất ở. Ngày 10/8/2022 Hội 

đồng BT, HT và TĐC thành phố tổ chức lấy ý kiến và đối thoại về phương án 

bồi thương, hỗ trợ đối với diện tích 36,8m2 theo loại đất ở với gia đình Ông và 

Ông đã nhất trí về phương án bồi thường. Ngày 15/8/2022 Hội đồng BT, HT và 

TĐC đã trình phương án BT, HT và TĐC đến UBND thành phố xem xét phê 

duyệt. Sau khi có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường của UBND thành 

phố, Hội đồng bồi thường sẽ mời gia đình ông nhận tiền bồi thường theo đúng 

quy định. 

Như vậy, trong tổng diện tích thực tế gia đình Ông kiến nghị được bồi 

thường là 260,8m2 gồm có diện tích 36,8m2 UBND thành phố đang xem xét phê 

duyệt phương án bồi thường cho gia đình; còn lại diện tích 204,0m2 và diện tích 

20,0m2 đã được lập hồ sơ và bồi thường cho gia đình ông La Văn Hợp và Lương 

Thanh Chong, hai gia đình đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng đối với 

phần diện tích này, do vậy UBND thành phố sẽ giao cơ quan chuyên môn phối 

hợp cùng UBND xã Hoàng Đồng kiểm tra, xác minh với các gia đình để xem 

xét giải quyết kiến nghị của gia đình trong thời gian tới.  

3. Bồi thường 500 cây đào cảnh đã di chuyển đi nơi khác trồng đã chết: 

Kiểm tra hồ sơ bồi thường của gia đình tại biên bản cưỡng chế kiểm đếm 

bắt buộc ngày 07/5/2019, tổ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc ghi nhận trên các 

thửa đất thu hồi của ông có 397 cây đào các loại và một số cây cối khác, đã được 
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phê duyệt phương án bồi thường tại Quyết định số 3251/QĐ-UBND ngày 

06/8/2019 với giá trị bồi thường là 34.785.100 đồng, trong đó đã bồi thường 397 

cây đào cụ thể như sau: bồi thường 46 cây trồng đứng mật độ, 08 cây hỗ trị 50% 

trồng xen ké và 343 cây hỗ trợ 30% trồng ngoài mật độ theo quy định tại 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 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. 

Theo biên bản làm việc ngày 16/4/2021, UBND thành phố đã phối hợp cùng 

Chủ đầu tư dự án tạo điều kiện cho ông di chuyển số cây đào (đã được bồi thường 

tại 3251/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 và gia đình đã nhận tiền bồi thường) để 

được tiếp tục sử dụng và trồng sang vị trí khác, đồng thời Chủ đầu tư đã hỗ trợ 

thêm cho gia đình số tiền 20.000.000 đồng để di chuyển cây. Ông đã nhất trí ký 

biên bản đồng ý nhân tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, tự di chuyển 

cây cối sang vị trí khác. 

Do vậy, việc ông đề nghị tiếp tục tính toán bồi thường đối với các cây đào đã 

được phê duyệt và chi trả tiền bồi thường tại 3251/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 là 

không có cơ sở xem xét giải quyết. 

4. Đề nghị giao 01 ô tái định cư cho con trai là Nguyễn Đình Đoàn: 

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của 

Chính phủ "Trường hợp trong hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này mà 

trong hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa 

đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy 

định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng 

một (01) thửa đất ở thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, 

nhà ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái 

định cư cho từng hộ gia đình".  

Hiện trạng trên thửa đất ở bị thu hồi, gia đình ông Kháy đang sinh sống 

gồm: ông Nguyễn Đình Kháy (chủ hộ), sinh năm 1968, nghề nghiệp làm ruộng; 

bà Hoàng Thị Luyến - vợ, sinh năm 1968; ông Nguyễn Đình Đoàn - con, sinh 

năm 1988; ông Nguyễn Đình Quân - con, sinh năm 1991; bà Nguyễn Thị Mỹ 

Dung - con dâu, sinh năm 1991; Nguyễn Đình Trung Kiên - cháu nội, sinh năm 

2018. Ông Nguyễn Đình Đoàn không có nhà ở riêng, chưa lấy vợ, xây dựng gia 

đình riêng. 

Ngày 18/4/2022, UBND thành phố đã có Báo cáo số 286/BC-UBND báo 

cáo UBND tỉnh xem xét giao tái định theo trường hợp tách hộ cho gia đình Ông.  

 Ngày 17/5/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn có Thông báo số 264/TB-UBND 

về kết luận cuộc họp chuyên đề GPMB tháng 4/2022, trong đo nêu rõ: "Hộ gia 

đình ông Nguyễn Đình Kháy (con trai Nguyễn Đình Quân): xét thấy hộ gia đình 
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ông Kháy (ông Kháy là chủ hộ) bị thu hồi và đã được bồi thường đối với toàn bộ 

diện tích đất ở đang sử dụng là 263,6m2. Trên đất có 01 Nhà cấp 4 do gia đình 

ông Kháy đang trực tiếp sử dụng; tại thời điểm thu hồi đất và nhà ở có 02 cặp vợ 

chồng cùng chung sống (vợ chồng ông Kháy và vợ chồng con trai ông Kháy là 

Nguyễn Đình Quân) thuộc trường hợp bị thu hồi đất ở, phải di chuyển chỗ ở, 

không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn xã Hoàng Đồng và thuộc trường 

hợp được xem xét giao đất ở theo trường hợp tách hộ (tách hộ cho hộ gia đình 

con trai ông Kháy là Nguyễn Đình Quân) theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị 

định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc giao cho hộ ông Nguyễn Đình Kháy 01 ô đất tại khu tái 

định cư dự án (ngoài ô đất ở tại khu tái định cư đã được UBND thành phố Lạng 

Sơn giao cho hộ chính) theo trường hợp tách hộ. Giá thu tiền sử dụng đất theo 

quy định tại khoản 1 Điều 19 Quyết định 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 

của UBND tỉnh (K=1)." 

Ngày 23/6/2022, UBND thành phố Lạng Sơn đã có Quyết định số 

1457/QĐ-UBND về phê duyệt cho hộ ông Nguyễn Đình Quân được giao 01 tái 

định cư theo trường hợp tách hộ theo đúng kết luận của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

 Như vậy, theo thẩm quyền quy định tại Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-

CP, UBND tỉnh đã xem xét điều kiện, hoàn cảnh của gia đình Ông để xem xét 

giao thêm 01 ô đất tái định cư theo trường hợp tách hộ cho hộ ông Nguyễn Đình 

Quân do đã xây dựng gia đình, đang trên một ngôi nhà cấp 4; đối với trường hợp 

ông Nguyễn Đình Đoàn do chưa có gia đình riêng và hiện đang sống chung cùng 

Ông nên không đủ điều kiện xem xét cấp tái định cư theo trường hợp tách hộ. 

UBND thành phố Lạng Sơn trả lời để Ông được biết và đề nghị tiếp tục 

phối hợp thực hiện nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để bàn giao mặt bằng cho chủ 

đầu tư thi công thực hiện dự án./. 

 

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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