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

Đàm với nội dung: Gia đình bị ảnh hưởng dự án: Khu tái định cư và dân cư Nam 

Nguyễn Đình Chiểu, với diện tích 400m2. Hiện tại có 7 nhân khẩu và không có nơi 

ở nào khác. Đề nghị xem xét giải quyết việc cấp 03 ô đất tái định cư cho gia đình 

để ổn định cuộc sống. 

Sau khi xem xét nội dung đơn, trên cơ sở kết quả kiểm tra hồ sơ bồi 

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

Theo biên bản kiểm đếm ngày 14/5/2018, ông Hoàng Văn Đàm kê khai 

tổng diện tích: 408,1m2, gồm: Thửa đất số 20.1 diện tích 408,1m2 tờ bản đồ trích 

đo 2 tương úng thửa đất số 20, diện tích 408,1m2 loại đất lúa. Hiện trạng có nhà 

cấp 4, công trình, vật kiến trúc khác và trồng cây, gia đình ông Hoàng Văn Đàm 

trực tiếp ở, sinh sống trên khu đất trên đất. 

Nguồn gốc thửa đất: đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lúa số H- 

00359/QSDĐ/QĐ-UB ngày 18/8/1999 đứng tên ông Trình Báo Giảng (ông Giảng 

là chồng bà Lộc Thị Nú). Có giấy chuyển nhượng viết tay ngày 28/11/2001 

(không có xác nhận) từ bà Lộc Thị Nú cho và Vy Thị Hiền diện tích 400m2 (bà 

Hiền là vợ ông Hoàng Văn Đàm). 

Ngày 6/6/2018, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án đã họp 

thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ gia đình: Bồi 

thường diện tích 400m2 đất lúa cho ông Hoàng Văn Đàm. 

Phương án bồi thường, hỗ trợ của gia đình được UBND thành phố phê duyệt 

tại các Quyết định số 4749/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 với tổng giá trị bồi 

thường là 26.662.300 đồng (trong đó: bồi thường về đất 25.600.000 đồng; bồi 

thường cây cối hoa màu 1.062.300 đồng, Thu nghĩa vụ tài chính 640.000 đồng) và 

Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 21/4//2020 của UBND thành phố với tổng 

giá trị bồi thường là 107.460.000đồng (trong đó bồi thường vật kiến trúc 

102.460.000 đồng; bồi thường chi phí di chuyển tài sản 5.000.000 đồng). 

* Về việc gia đình đề nghị được cấp 03 ô đất tái định cư: 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ thì việc gia đình ông xây dựng nhà để ở trên đất nông 
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nghiệp (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp là đất lúa), không có 

giấy phép xây dựng là trái với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Căn cứ Khoản 4 

Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 “Đối với hộ gia đình, cá nhân 

đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở thuộc trường hợp 

phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu 

không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi 

thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền 

sử dụng đất. Giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở; giá đất ở tính tiền sử dụng 

đất khi Nhà nước giao đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định”. 

Sau khi xem xét tình hình thực tế, UBND thành phố đã có Báo cáo số 

1047/BC-UBND ngày 15/12/2021 báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ khác bằng 

việc giao cho ông Hoàng Văn Đàm  01 ô đất tại khu tái định cư theo quy định tại 

Khoản 4, Điều 6, Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (do 

ông Đàm phải thực hiện di chuyển chỗ ở khi thu hồi đất).  

Ngày 10/2/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Thông báo số 78/TB-

UBND về kết luận cuộc họp chuyên đề ngày 08/2/2022, trong đó đã đồng ý hỗ trợ 

khác bằng việc giao cho ông Hoàng Văn Đàm  01 ô đất tại khu tái định cư theo 

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

Chính phủ (do ông Đàm phải thực hiện di chuyển chỗ ở khi thu hồi đất). Giá thu 

tiền sử dụng đất theo Khoản 2, Điều 19, Quy định kèm theo Quyết định số 

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

Phương án hỗ trợ giao đất tái định cư của gia đình được UBND thành phố 

phê duyệt tại Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 07/3/2022, cụ thể: 

+ Số ô tái định cư: 01 ô đất. 

+ Địa điểm: Tại khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Chiểu, thành phố 

Lạng Sơn. 

+ Giá thu tiền sử dụng đất: Giá đất quy định tại khu tái định cư nhân với hệ 

số K = 1,2 (theo khoản 2, Điều 19, Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 

16/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn). 

Việc giao tái định cư theo trường hợp tách hộ (do có nhiều thế hệ, nhiều cặp 

vợ chồng cùng sinh sống) được quy định tại Khoản 4, Điều 6, Nghị định 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 chỉ áp dụng đối với trường hợp bị thu hồi đất ở. 

Do đó, ông Hoàng Văn Đàm đề nghị xem xét giao cho gia đình 03 ô đất tái định 

cư cho gia đình là không có cơ sở xem xét giải quyết do gia đình không đủ điều 

kiện bồi thường là đất ở.  

Việc gia đình phải di chuyển nhà ở xây dựng trên đất nông nghiệp do ảnh 

hưởng bởi dự án đã được UBND tỉnh và UBND thành phố xem xét giao 01 ô đất 

tại khu tái định cư để gia đình ổn định, tạo lập cuộc sống mới là đảm bảo quyền 

lợi chính đáng cho gia đình, UBND thành phố đề nghị Ông chấp hành chủ trương 
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thu hồi đất của nhà nước, thực hiện nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao 

mặt bằng để thực hiện dự án. 

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

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Ban Nội chính ; 

- Ban TCD tỉnh; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- C, PVP HĐND-UBND TP; 

- Các phòng, ban: Thanh tra, TNMT, TT PTQĐ;  

- Ban TCD TP; 

- Tran TTĐT TP ; 

- UBND phường Đông Kinh; 

- Lưu: VT, XD, TCD. 

KT. CHỦ TICH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Công Dũng 
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