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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
TP. Lạng Sơn, ngày        tháng       năm 2022 

 

 

Kính gửi: Ông Chu Viết Việt 

Trú tại: Số 24/27, ngõ 2, tổ 1, đường Bà Triệu, khối 5, phường Đông Kinh, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. ( SĐT: 0977.801.656) 
   

UBND thành phố Lạng Sơn nhận được đơn đề nghị của ông Chu Viết 

Việt với nội dung: Gia đình bị ảnh hưởng dự án Khu tái định cư và dân cư 
Nam Nguyễn Đình Chiểu Đề nghị xem xét giải quyết việc cấp 01 ô đất tái định 

cư cho gia đình để ổn định cuộc sống; giảm bớt khó khăn và đơn giá đền bù 

chưa thỏa đáng. 

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

có liên quan và đối chiếu các quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân thành phố 

Lạng Sơn trả lời gia đình Ông như sau: 

 1. Về kiến nghị đơn giá bồi thường chưa thỏa đáng. 

 * Đối với Thửa đất số 63d, tờ bản đồ địa chính số 47 phường Đông Kinh 

Ngày 31/12/2021, gia đình ông Chu Viết Việt (đại diện gia đình theo 

biên bản họp gia đình thống nhất ngày 18/5/2022 được UBND phường Đông 

Kinh xác nhận) kê khai diện tích 235,8m2 thuộc thửa đất số 63d, theo Bản đồ 

trích đo số 02 (tương ứng thửa đất số 63d, tờ bản đồ địa chính số 47 phường 

Đông Kinh) do bị thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu tái định cư và dân cư 

Nam Nguyễn Đình Chiểu. Hiện trạng trên đất gia đình đang trồng rau tàu soi. 

Về nguồn gốc đất: Thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số 00165/QSDĐ/84/1999/QĐ-UB(H) ngày 24/6/1999 mang tên hộ ông Chu 

Viết Bào (ông Bào là bố đẻ ông Chu Viết Việt, đã chết năm 2017), mục đích sử 

dụng loại đất vườn. 

 Phương án bồi thường, hỗ trợ của gia đình Ông đã được UBND thành phố 

phê duyệt tại Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 đúng tên bồi thường 

là ông Chu Viết Việt – đại diện hộ ông Chu Viết Bào (đã chết) với tổng giá trị bồi 

thường, hỗ trợ là 187.504.900 đồng (trong đó bồi thường về đất 12.261.600 đồng; 

cây cối hoa màu 2.240.100 đồng; Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm 

41.029.200 đồng; Hỗ trợ khác để ổn định đời sống và sản xuất 27.352.800 đồng; Hỗ 

trợ khác theo Thông báo số 502/TB-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh là 

97.621.200 đồng; Bồi thường, hỗ trợ mồ mả 7.000.000 đồng). Đối với giá trị hỗ trợ ổn 

định đời sống và sản xuất thì UBND thành phố đang giao Trung tâm phát triển quỹ đất 

xác minh, trình phương án bổ sung cho gia đình theo quy định. Đến nay gia đình ông 

chưa nhất trí nhận số tiền bồi thường, hỗ trợ trên. 

Phương án bồi thường, hỗ trợ của gia đình đã được UBND thành phố tính 

toán, phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Giá đất bồi thường được 
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áp dụng theo đúng giá đất tại Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt giá đất cụ thể để áp dụng cho công 

tác bồi thường dự án Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành 

phố Lạng Sơn và đơn giá các khoản hỗ trợ đất nông nghiệp được áp dụng theo đúng 

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. UBND thành phố 

đề nghị Ông chấp hành chủ trương thu hồi đất của nhà nước, thực hiện nhận tiền 

bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án theo quy định. 

* Đối với thửa đất số 63b, tờ bản đồ địa chính số 47 phường Đông Kinh 

Ngày 31/12/2021, gia đình ông Chu Viết Việt (đại diện gia đình ông Chu 

Viết Thuần theo biên bản họp gia đình thống nhất ngày 18/5/2022 được UBND 

phường Đông Kinh xác nhận) kê khai đối với thửa đất thửa đất số 63b, theo Bản 

đồ trích đo số 02 (tương ứng thửa đất số 63b, tờ bản đồ địa chính số 47 phường 

Đông Kinh) bị thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu tái định cư và dân cư Nam 

Nguyễn Đình Chiểu. Hiện trạng trên đất đang trồng rau tàu soi. 

 Về nguồn gốc đất: Thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số 00164/QSDĐ/84/1999/QĐ-UB(H) ngày 24/6/1999 mang tên hộ ông Chu Viết 

Thuần.  

Hiện nay, UBND thành phố đang chỉ đạo Trung tâm PTQĐ thành phố lập hồ 

sơ, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông Chu Viết 

Thuần (là chú ruột của ông Chu Viết Việt) theo trình tự quy định pháp luật. 

2. Về kiến nghị giao 01 ô đất tái định cư. 

Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành tại 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 và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì không có quy định về việc giao đất 

tái định cư đối với trường hợp bị thu hồi đất nông nghiệp. 

Tuy nhiên, do dự án Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu là 

dự án kéo dài, UBND thành phố đã có báo cáo số 567/BC-UBND ngày 18/9/2018 

về việc đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn căn cứ Điều 25, 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: “... căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định biện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, 

ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi....” cho 

phép UBND thành phố xét giao tái định cư cho các hộ gia đình theo quy định tại 

Quyết định số 07/2005/QĐ-UB ngày 14/02/2005 của UBND tỉnh và đã được 

UBND tỉnh đồng ý tại Thông báo số 557/TB-UBND ngày 28/11/2018, cụ thể:  

Việc xem xét hỗ trợ giao đất tại khu tái định cư được quy định cụ thể tại 

Khoản 2, Điều 36, quy định kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-UB ngày 

14/02/2005 như sau: 

“…2- Điều kiện được hỗ trợ giao đất ở tại khu Tái định cư đối với trường 
hợp hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi đất trồng lúa; 
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Đất trồng cây hàng năm khác; Đất trồng cây lâu năm, đất ao và đất vườn 
trong khu dân cư (thuộc nhóm đất nông nghiệp).  

2.1- Thu hồi từ 500m2 đến dưới 1.500m2: Được xét hỗ trợ giao một lô đất tại 
khu tái định cư. 2.2- Thu hồi từ 1.500m2 đến dưới 3.000m2: Được xét hỗ trợ giao 
tối đa hai lô đất tại khu tái định cư.  

2.3- Thu hồi từ 3.000m2 đến 10.000m2: Được xét hỗ trợ giao tối đa ba lô đất 
tại khu tái định cư. 2.4- Thu hồi từ 10.000m2 trở lên: Tuỳ từng trường hợp cụ thể 
được xét hỗ trợ giao thêm một lô đất so với mức bị thu hồi tại Điểm 2.3 trên”.  

Đối chiếu với quy định nêu trên, gia đình ông bị thu hồi 235,8 m2 đất nông 

nghiệp nên không đủ điều kiện xem xét, hỗ trợ giao 01 ô đất tại khu tái định cư do 

diện tích nhỏ hơn 500m2. Vì vậy, việc đề nghị xem xét giao cho gia đình 01 ô đất 

tái định cư cho gia đình là không có cơ sở xem xét giải quyết.  

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

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Ban Nội chính; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh ; 

- 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; 

- Trang TTĐT TP ; 

- UBND phường Đông Kinh; 

- Lưu: VT, XD, TCD. 

KT. CHỦ TICH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Công Dũng 
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