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Bà Ngô Thị Độ có đơn đề ngày 20/6/2022 gửi UBND thành phố Lạng Sơn, 

với nội dung tóm tắt như sau: Đề nghị xem xét lại mức giá bồi thường với thửa 

đất bị thu hồi của gia đình; Đề nghị xem kiểm tra lại diện tích đất 1003m2 

của gia đình chưa được xem xét bồi thường, không có quyết định thu hồi đất; 

Đề nghị cấp 01 ô tái định cư cho gia đình và đề nghị công ty cổ phần và 

thương mại Lạng Sơn giao đất cho gia đình theo như cam kết giao đất tái 

định cư” . 

 Sau khi kiểm tra hồ sơ bồi thường, đối chiếu với các văn bản quy định của 

pháp luật, UBND thành phố trả lời Bà như sau: 

1. Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với gia đình. 

1.1. Theo biên bản kiểm đếm ngày 20/10/2011: Gia đình ông Lành Văn 

Eng và bà Ngô Thị Độ bị thu hồi tổng diện tích là 2.737,6m2 gồm diện tích 

639,0m2 thuộc thửa đất số 247, tờ số 95, loại đất BHK; diện tích 212,0m2 thuộc 

thửa đất số 246, tờ số 95, loại đất LUC; diện tích 74,6m2 thuộc thửa đất số 248a, 

tờ số 95, loại đất LNQ; diện tích 303,7m2 thuộc thửa đất số 220, tờ số 95, loại 

đất BHK; diện tích 999,0m2 thuộc thửa đất số 337, tờ số 96, loại đất BHK; diện 

tích 52,0m2 thuộc thửa đất số 338, tờ số 96, loại đất LUC; diện tích 6,7m2 thuộc 

thửa đất số 278, tờ số 96, loại đất LUC; diện tích 94,3m2 thuộc thửa đất số 250a, 

tờ số 95, loại đất BHK; diện tích 280,0m2 thuộc thửa đất số 262, tờ số 95, loại 

đất LUC; diện tích 76,3m2 thuộc thửa đất số 248b, tờ số 95, loại đất LNQ. 

Nguồn gốc đất là đất ông cha để lại, gia đình sử dụng ổn định từ năm 1990, 

không tranh chấp. 

Các thửa đất trên đã được UBND thành phố phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ tại Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 cho hộ ông 

Lành Văn Eng với tổng số tiền là 666.671.700 đồng gồm: 

- Bồi thường, hỗ trợ về đất: 586.664.200 đồng 

- Bồi thường cây cối, hoa màu, vật nuôi: 50.847.500 đồng 

- Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất: 29.160.000 đồng 

Căn cứ biên bản làm việc ngày 18/9/2019 và phiếu chi ngày 18/9/2019 thì 

gia đình ông Lành Văn Eng và bà Ngô Thị Độ đã nhận một phần lớn số tiền bồi 

thường, hỗ trợ là 640.000.000 đồng và bàn giao mặt bằng các thửa đất sau: 
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- Thửa đất số 337, tờ bản đồ địa chính số 96, diện tích 999,0m2 

- Thửa đất số 338, tờ bản đồ địa chính số 96, diện tích 52,0m2 

- Thửa đất số 278, tờ bản đồ địa chính số 96, diện tích 6,7m2 

- Diện tích bờ thửa 8,96m2 và cây cối hoa mầu trên đất. 

1.2. Theo Biên bản kiểm đếm ngày 13/01/2022: Gia đình bị thu hồi tổng 

diện tích 370,3m2 trong đó đất ở là 273,0m2, đất trồng cây hàng năm là 97,3m2, tại 

thời điểm kiểm đếm trên đất bị thu hồi có 02 nhà cấp 4 và 01 ngôi nhà trình tường 

cùng toàn bộ công trình, vật kiến trúc. Gia đình kê khai, kiểm đếm gồm 03 hồ sơ: 

+ Ông Lành Tiến Nam (con trai của bà Độ và ông Eng) là 170,0m2 gồm: 

138,6m2 đất ở thuộc thửa đất số 249, tờ bản đồ số 95 và 31,4m2 đất trồng cây hàng 

năm thuộc thửa đất số 250, tờ bản đồ số 95, bản đồ địa chính xã Hoàng Đồng. 

+ Lành Tuấn Kiệt (cháu nội của bà Độ và ông Eng) là 200,3m2 gồm: 134,4m2 

đất ở thuộc thửa đất số 249, tờ bản đồ số 95 và 65,9m2 đất trồng cây hàng năm 

thuộc thửa đất số 250, tờ bản đồ số 95, bản đồ địa chính xã Hoàng Đồng. 

+ Bà Ngô Thị Đô (vợ ông Eng) đứng tên kê khai công trình vật kiến trúc là  

01 ngôi nhà trình tường trên diện tích đất thuộc thửa số 247, tờ 95 đã được phê 

duyệt bồi thường tại Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 24/4/2013.  

Thời điểm kiểm đếm bà Ngô Thị Độ và ông Lành Văn Eng đang sống cùng 

cháu trai là Lành Tuấn Kiệt và con dâu là Triệu Thị Bông trên 01 ngôi nhà cấp 4. 

Ông Lành Văn Nam sống cùng vợ là Lý Thị Thảo trên 01 ngôi nhà cấp 4 trên 

thửa đất số thửa đất số 249 và 250. Nhà trình tường thuộc thửa số 247 không có 

người ở. 

* Về nguồn gốc sử dụng khu đất: 

 Tổng diện tích thửa đất là 370,3m2 trong đó 273,0m2 thuộc thửa đất số 249, 

tờ số 95, loại đất M và 97,3m2 thuộc thửa số 250, tờ bản đồ số 95, sổ gia nhận 

diện tích đứng tên ông Lành Văn Eng, các thửa đất chưa được cấp giấy CNQSD 

đất. Theo ý kiến khu dân cư ngày 16/03/2022 có xác nhận của UBND xã Hoàng 

Đồng cụ thể như sau: Nguyên do ông cha sử dụng góp vào HTX đội 3 xã Hoàng 

Thượng, năm 1990 HTX tan rã gia đình lấy lại sử dụng làm đất ruộng đứng tên 

ông Lành Văn Eng, đến năm 2003 gia đình cho xây căn nhà cấp 4, gia đình sử 

dụng ổn định đến nay không xảy ra tranh chấp. Đến năm 2011 thì gia đình bà 

Triệu Thị Bông (là con dâu của bà Độ và ông Eng và là mẹ ông Lành Tuấn Kiệt) 

tiếp tục xây dựng 01 ngôi nhà cấp 4 để ở.  

* Phương án bồi thường, hỗ trợ của gia đình đã được phê duyệt tại 

Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 cụ thể như sau: 

- Ông Lành Tiến Nam được bồi thường diện tích 138,6m2 thuộc thửa 249, tờ 

95 theo loại đất ở thu 100% tiền sử dụng đất và 0,5% lệ phí trước bạ; Bồi thường 

31,4m2 thuộc thửa 250, tờ 106 theo loại đất trồng cây hàng năm. Giao 01 ô tái 

định cư do phải di chuyển chỗ ở và không còn nhà ở, đất ở nào khác trên địa bàn 

xã Hoàng Đồng. 
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 - Ông Lành Tuấn Kiệt được bồi thường diện tích 134,6m2 thuộc thửa 249, tờ 

95 theo loại đất ở thu 100% tiền sử dụng đất và 0,5% lệ phí trước bạ; bồi thường 

65,9m2 thuộc thửa 250, tờ 106 theo loại đất trồng cây hàng năm. Giao 01 ô tái 

định cư do do phải di chuyển chỗ ở và không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa 

bàn xã Hoàng Đồng. 

- Bà Ngô Thị Độ và ông Lành Văn Eng đã được phê duyệt bồi thường vật 

kiến trúc là ngôi nhà trình trường (không bồi thường đất do đã được phê duyệt bồi 

thường tại Quyết định số số 793/QĐ-UBND ngày 24/4/2013). 

2. Đối với việc gia đình đề nghị xem xét mức giá bồi thường thửa đất bị 

thu hồi:  

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

trúc, cây cối hoa màu của gia đình Bà đã được UBND thành phố phê duyệt tại 

Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 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 

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 màu 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. 

3. Đối với việc gia đình đề nghị xem lại lí do không có quyết định thu 

hồi đất: 

Tại thời điểm năm 2013 thu hồi diện tích đất 2.737,6m2 và phê duyệt 

phương án bồi thường cho gia đình, UBND thành phố đã ban hành Quyết định 

số 751/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây 

dựng điều chỉnh mở rộng Khu đô thị mới Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng 
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Sơn (địa phận xã Hoàng Đồng) cụ thể: "Thu hồi diện tích 2737,6m2 đất của ông 

Lành Văn Eng tại thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng đang sử dụng thuộc một phần 

thửa đất số 220, diện tích 303,7m2; thửa đất số 246, diện tích 212,0m2; thửa đất 

số 247, diện tích 639,0m2; thửa đất số 248, diện tích 150,9m2; một phần thửa 

250, diện tích 94,3m2; thửa đất số 262, diện tích 280,0m2, tờ bản đồ số 95; một 

phần thửa 278, diện tích 6,7m2; thửa đất số 337, diện tích 999,0m2 và thửa đất 

số 338, diện tích 52,0m2, tờ bản đồ số 96, bản đồ địa chính xã Hoàng Đồng, 

thành phố Lạng Sơn, để thực hiện dự án: Xây dựng điều chỉnh mở rộng Khu đô 

thị mới Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn" 

Tại thời điểm năm 2022 thu hồi diện tích đất 370,3m2 và phê duyệt 

phương án bồi thường thì UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 

1283/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 về việc thu hồi đất đói với ông Lành Tuấn 

Kiệt (Người đại diện hợp pháp là bà Triệu Thị Bông) để thực hiện dự án: Điều 

chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, gồm một 

phần thửa đất số 249, diện tích 134,4m2 và một phần thửa đất số 250, diện tích 

65,9m2, tờ bản đồ số 95, bản đồ địa chính xã Hoàng Đồng và Quyết định số 

1282/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 về việc thu hồi đất đói với ông Lành Tiến 

Nam và bà Lý Thị Thảo để thực hiện dự án: Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị 

Nam Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, gồm một phần thửa đất số 249, diện 

tích 138,6m2 và một phần thửa đất số 250, diện tích 31,4m2, tờ bản đồ số 95, bản 

đồ địa chính xã Hoàng Đồng.  

Như vậy toàn bộ diện tích thu hồi của gia đình Bà, UBND thành phố đã 

ban hành 03 Quyết định thu hồi đất như nêu trên. 

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

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".  

Tại cuộc họp ngày 29/6/2022, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã 

kết luận: Bà Ngô Thị Độ và ông Lành Văn Eng hiện đang ở cùng con dâu là bà 

Triệu Thị Bông (có chồng là ông Lành Văn Tú – đã chết) và cháu nội Lành 

Tuấn Kiệt trên cùng 01 căn nhà cấp 4 tại thời điểm kiểm đếm không thuộc 

trường hợp có nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất. Do đó, 

không đủ điều kiện xem xét báo cáo UBND tỉnh giải quyết giao tái định cư tách 

hộ cho gia đình bà Ngô Thị Độ và ông Lành Văn Eng theo quy định trên. 

5. Đối với việc đề nghị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại 

Lạng Sơn giao đất cho gia đình theo như cam kết giao đất tái định cư: 
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Qua kiểm tra thông tin gia đình Bà cung cấp thì Bà và Công ty cổ phần Sản 

xuất và Thương mại Lạng Sơn có thỏa thuận về việc giao cho gia đình ô đất số 20, 

lô TDC8, tuy nhiên đây là thỏa thuận dân sự giữa gia đình và Công ty, không có sự 

xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND thành phố. Do đó, đề nghị Bà liên hệ với Công ty Công ty cổ phần Sản 

xuất và Thương mại Lạng Sơn để được xem xét giải quyết theo thỏa thuận dân sự 

giữa hai bên.  

UBND thành phố Lạng Sơn trả lời để Bà 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; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- 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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