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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Năm 

HĐND thành phố, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 
 

Thực hiện Công văn số 349/HĐND-VP ngày 15/9/2022 của Hội đồng nhân 

dân thành phố về việc chuyển kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ Năm HĐND thành 

phố, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

 Ngay sau khi nhận được 06 ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Báo cáo số 

348/BC-HĐND ngày 13/9/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về tổng hợp ý 

kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Năm HĐND thành phố, khoá XXI, 

nhiệm kỳ 2021-2026, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức 

kiểm tra, xem xét, đề xuất phương án giải quyết đối với 06 kiến nghị của cử tri 

do HĐND thành phố chuyển đến, cụ thể: 

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

1. Ông Đinh Văn Duyên - Cử tri thôn Co Măn, xã Mai Pha 

- Do ảnh hưởng của việc thi công Trục đường đối ngoại thuộc dự án Xây 

dựng trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn, một đoạn đường cống thoát nước tại thôn 

Co Măn thường xuyên bị ngập úng sau khi mưa gây ảnh hưởng cho khoảng 10 

hộ dân (sinh sống gần dự án). Các hộ dân đã làm đơn gửi các cơ quan chức 

năng có thẩm quyền và đã được cán bộ chuyên môn lập biên bản xử lý làm cống 

thoát nước đường ngang đấu nối chung với cống thoát nước của dự án. Tuy 

nhiên, đến nay vẫn chưa thực hiện và đề nghị khi triển khai thực hiện làm cống 
thoát nước trước khi đổ đất thực hiện dự án. 

Thực hiện Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 13/2/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Trụ sở làm 

việc Công an tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 được duyệt và Quyết định số 

1147/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng công trình Trục đường đối ngoại và hạ tầng kỹ thuật khu 

tái định cư thuộc dự án Trụ sở làm việc công an tỉnh. Ngày 20/12/2021, công 

trình đã khởi công xây dựng, thi công hạng mục cống hộp thoát nước 2x2m và 

thi công đắp nền công trình, theo thiết kế được duyệt cos cao độ san nền công 

trình sẽ có chênh cao hơn đường Hùng Vương khoảng 1,3m. 

Hiện trạng địa hình thoát nước của 10 hộ dân đang sinh sống lân cận gần 

dự án Trục đường đối ngoại và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thuộc dự án Trụ 

sở làm việc công an tỉnh, có địa hình thấp hơn cốt san nền công trình, trước khi 

dự án xây dựng, khu vực dân cư không có hệ thống thu gom nước, hướng thoát 

nước mặt, nước mưa chủ yếu chảy tự nhiên từ đường Hùng Vương sau đó chảy 

qua các ngõ chảy tràn qua ruộng vườn của nhân dân rồi chảy dọc theo khe suối 

vào cống 2x2m thuộc Khu A tái định cư Mai Pha.  
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Ngày 10/6/2022, ông Đinh Văn Duyên có đơn kiến nghị về việc bị ngập 

úng về nhà cửa, chuồng trại, đất vườn. Trên cơ sở đơn kiến nghị ngày 05/7/2022 

UBND xã Mai Pha đã chủ trì, phối hợp với đại diện Chủ đầu tư dự án Trụ sở 

Công an tỉnh Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố - Chủ đầu tư dự án 

trục đường đối ngoại Công an tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, 

Trưởng thôn Co Măn đã tiến hành khảo sát, tại thời điểm kiểm tra không còn 

hiện tượng ngập úng cục bộ và ghi nhận trước đó có vệt nước ngập úng. Tuy 

nhiên, đơn vị thi công đã tiến hành tạo rãnh thoát nước rộng trung bình 0,5m sâu 

0,5m tại chân taluy đắp nền giáp ranh giới đất của các hộ dân và đất thực hiện 

dự án để khơi thông thoát nước mặt, nước mưa tự nhiên cho các hộ về phía cánh 

đồng ruộng thấp cuối tuyến sau đó chảy tràn vào cống hộp 2x2m để thoát nước, 

từ đó đến nay không xảy ra hiện tượng ngập úng. 

 Tại buổi làm việc các thành phần cũng đã phân tích theo Quyết định số 

356/QĐ-UBND ngày 13/2/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt 

đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn, tỷ 

lệ 1/500 được duyệt và Quyết định số1147/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trục 

đường đối ngoại và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thuộc dự án Trụ sở làm việc 

công an tỉnh không có hệ thống thoát nước ngang từ các hộ dân vào cống hộp 

2x2m thoát nước mưa của khu vực thượng lưu, do vậy khu vực dân cư tiếp tục 

duy trì rãnh thoát nước đã khơi thông để đảm bảo nước chảy tự nhiên về khu 

vực ruộng thấp. 

- Đề nghị quan tâm tạo điều kiện mở đường đi chung cho 10 hộ dân đang 

sinh sống tại khu vực gần Trục đường đối ngoại thuộc dự án: Xây dựng trụ sở 

Công an tỉnh, vì hiện nay đường ngõ vào của các hộ dân rất nhỏ (khoảng 0,8m), 

đi lại gặp nhiều khó khăn. 

Ngày 07/8/2022 ông Đinh Văn Duyên có đơn đề nghị tạo điều kiện và hỗ 

trợ cho các hộ gia đình mở lối đi chung thông sang con đường mới để thuận tiện 

sinh hoạt và phát triển kinh tế. Trên cơ sở đơn kiến nghị, ngày 17/8/2022 UBND 

xã Mai Pha đã chủ trì, phối hợp với các thành phần Đại diện Chủ đầu tư dự án 

Trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố, Phó 

Trưởng thôn Co Măn đã tiến hành khảo sát vị trí các hộ dân đề nghị đấu nối 

đường đi: là từ đường ngõ các hộ dân đang sử dụng sau đó đi qua bờ ruộng, bờ 

vườn của nhân dân - qua vị trí bố trí đất tái định cư của dự án ( vị trí bố trí dãy 

40 ô tái định cư liền kề mỗi ô rộng 5 dài 20m ) - đấu vào vỉa hè rộng 5m - đấu 

nối vào Trục đường đối ngoại số 01. Tại buổi làm việc các thành phần cũng đã 

phân tích theo Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 13/2/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Trụ sở làm 

việc Công an tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 được duyệt và Quyết định 

số1147/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng công trình Trục đường đối ngoại và hạ tầng kỹ thuật khu 

tái định cư thuộc dự án Trụ sở làm việc công an tỉnh không có đường ngang dân 

sinh do vậy không phù hợp quy hoạch chi tiết xây dựng và thiết kế được duyệt, 

không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, giảm quỹ đất tái định cư dự án Trụ 
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sở làm việc Công an tỉnh, không có cơ sở để xem xét mở đường dân sinh đấu 

nối vào trục đường đối ngoại số 01. Hiện trạng, khu vực dân cư đã có ngõ rộng 

0,8 để đi ra đường Hùng Vương. 

2. Ông Trần Xuân Ái – Cử tri thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha: Đề nghị các 

cấp có thẩm quyền xem xét việc đơn vị thi công xây dựng đường đối ngoại trụ 

sở công an tỉnh (đoạn từ Khu A – TĐC 1 Mai Pha tiếp giáp với trục đường đối 

ngoại thuộc dự án xây dựng trụ sở Công an tỉnh) đã bóc lớp bê tông (một đoạn 

đường vào xóm, đoạn đường này do nhân dân đóng góp kinh phí để đổ) và có 

hứa là sẽ đổ trả lại cho nhân dân nhưng đến nay chưa thực hiện.  

Đối với ý kiến kiến nghị trên, thuộc phạm vi dự án Khu A – TĐC 1 Mai 

Pha do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn làm Chủ đầu tư, 

quản lý, thực hiện, UBND thành phố sẽ có ý kiến với Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn để kiểm tra, xem xét theo quy định.   

3. Bà Hoàng Thị Bích - cử tri thôn Co Măn, xã Mai Pha 

- Hiện nay đường dẫn vào trụ sở UBND, trạm y tế, Công an Xã Mai Pha 

nhỏ, hẹp, dốc, có đoạn đã xuống cấp đi lại rất khó khăn và nguy hiểm. Đề nghị 

các cấp quan tâm xem xét đầu xây dựng đường mới để nhân dân thuận tiện đi lại 

giao dịch (đã được đại biểu HĐND thành phố giải trình nhưng cử tri vẫn tiếp tục 
kiến nghị). 

Hiện nay, Dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn đang được triển 

khai thực hiện, trong đó có tuyến giao thông kết nối với khu vực dự kiến xây 

dựng Khu đô thị mới, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí Mai Pha - Yên Trạch, 

thành phố Lạng Sơn đến trụ sở UBND xã Mai Pha. Đồng thời, UBND thành phố 

đang lập đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới, nghỉ dưỡng và vui chơi giải 

trí Mai Pha - Yên Trạch, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500, trong 

đó có quy hoạch hệ thống đường giao thông đồng bộ, đảm bảo kết nối từ dự án 

Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn, đường Hùng Vương thuận lợi đến khu 

trung tâm xã Mai Pha nói chung và trụ sở UBND xã nói riêng. Sau khi đồ án 

quy hoạch được phê duyệt, UBND thành phố sẽ phối hợp với các cấp, ngành đề 

xuất, kêu gọi thu hút đầu tư xây dựng theo quy hoạch đảm bảo kết nối, đồng bộ 

hệ thống giao thông, thuận lợi cho hoạt động khu vực trung tâm xã nói chung và 

trụ sở UBND xã nói riêng. 

II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT 

BẰNG, CẤP GIẤY CNQSD ĐẤT 

1. Bà Nguyễn Thị Nga - Cử tri thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha: Gia 

đình bị ảnh hưởng bởi dự án: Xây dựng trụ sở công an Tỉnh, giá đền bù thấp. 

Gia đình bị mất đất ở, có đông con, hiện nay nhà đã xuống cấp, không được sửa 

chữa, gia đình đã chia cho các con nhưng không được xem xét cấp Tái định cư, 

đề nghị các cấp quan tâm xem xét cấp TĐC cho các con tôi để đảm bảo cuộc 
sống sau này.  

Gia đình bà Nguyễn Thị Nga quản lý, sử dụng đất tại thôn Khòn Khuyên, xã 

Mai Pha, toàn bộ diện tích đất đã được cấp Giấy chứng nhận cho bà Nguyễn Thị 

Nga năm 2005, trên đất có 02 ngôi nhà cấp 4 do bà Nga và ông Hiệp (con trai bà 

Nga) sử dụng. Quá trình sử dụng đất, bà Ngã đã thực hiện chuyển nhượng cho 
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chủ sử dụng khác và tặng cho các con. Năm 2016 bà Nguyễn Thị Nga tặng cho 

các con quản lý, sử dụng riêng, bà Nga và các con đều đã được cấp Giấy chứng 

nhận theo quy định. Khi thu hồi đất lập thành 04 hồ sơ, gồm bà Nguyễn Thị Nga, 

bà Trần Thu Huyền, ông Trần Văn Hiệp, ông Trần Ngọc Đồng, cụ thể như sau: 

- Hộ bà Nguyễn Thị Nga bị thu hồi 1.405,2m2 đất trồng cây hàng năm khác, 

trên đất đã xây dựng nhà cấp 4 để ở. 

Phương án bồi thường đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 

412/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 với tổng giá trị đã phê duyệt là 957.470.300 đồng.  

Về tái định cư: Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 không có quy định 

hỗ trợ giao đất tại khu tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp. 

Quá trình kiểm tra, xác minh cho thấy: Bà Nga xây dựng nhà trên đất nông 

nghiệp, khi thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở, không còn nơi ở nào khác trên địa 

bàn xã Mai Pha. Xét điều kiện, hoàn cảnh gia đình bà Nga, tổng số có 4 nhân 

khẩu cùng sinh sống trong ngôi nhà cấp 4 được xây trên phần diện tích thu hồi, 

các thành viên trong gia đình bà Nga có nghề nghiệp làm ruộng và tự do, không 

có ai là cán bộ nhà nước. Ngày 14/10/2022, UBND thành phố ban hành Báo cáo 

số 858/BC-UBND báo cáo 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 10/2022, trong đó có nội dung: Để tạo điều kiện cho gia đình bà Nguyễn 

Thị Nga có thể tái lập được cuộc sống ổn định khi nhà nước thu hồi đất, UBND 

thành phố đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn, căn cứ Khoản 4, Điều 6 và Điều 25 

Nghị định số 47/2014/NĐCP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, UBND thành phố 

Lạng Sơn đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét hỗ trợ khác bằng việc giao cho 

bà Nguyễn Thị Nga 01 ô đất tái định cư, giá thu tiền sử dụng đất theo quy định tại 

Khoản 2, Điều 19, quy định kèm kèm theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND 

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

- Hộ bà Trần Thu Huyền bị thu hồi 160,0m2, trong đó có 60m2 đất ở và 

100m2 đất trồng cây hàng năm khác. Tại thời điểm kiểm đếm trên phần đất thu 

hồi của bà Huyền là đất trống, không có nhà ở. Phương án bồi thường đã được 

UBND thành phố Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 

23/2/2022 với tổng số tiền là 216.701.300 đồng. 

Về tái định cư: Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 83 Luật Đất đai năm 

2013 bà Huyền không đủ điêu kiện xem xét hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất ở do 

không phải di chuyển chỗ ở. 

 Bà Trần Thị Thu Huyền có đơn kiến nghị liên quan đến việc giao đất tái định 

cư, ngày 12/5/2022 UBND thành phố ban hành Công văn số 1025/UBND-PTQĐ 

về việc trả lời đơn của hộ bà Trần Thị Thu Huyền Việc, trong đó có nội dung: Bà 
đề nghị giao 01 ô đất tái định cư là không có cơ sở xem xét, giải quyết.  

- Hộ ông Trần Văn Hiệp bị thu hồi 506,5m2, trong đó có 73,9m2 đất ở và 

432,6m2 đất trồng cây hàng năm khác (đất trồng cây hàng năm khác còn lại không 

thu hồi là 67,4m2). Tại thời điểm kiểm đếm trên phần đất thu hồi của ông Hiệp có 

nhà cấp 4. Phương án bồi thường đã được UBND thành phố Lạng Sơn phê 

duyệt tại Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 23/2/2022 với tổng số tiền là 

316.962.800 đồng. 
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Về tái định cư: Ông Hiệp được giao 01 ô đất tại khu tái định cư do bị thu 

hồi đất ở, phải di chuyển chỗ ở theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 83 Luật 

Đất đai năm 2013. 

- Hộ ông Trần Ngọc Đồng bị thu hồi 239,7m2 đất trồng cây hàng năm khác. 

Tại thời điểm kiểm đếm trên phần đất thu hồi của ông Đồng là đất trống, không 

có nhà ở. Phương án bồi thường đã được UBND thành phố Lạng Sơn phê 

duyệt tại Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 23/2/2022 với tổng số tiền là 

114.950.000 đồng. 

Về tái định cư: Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 không có quy định 

hỗ trợ giao đất tại khu tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp. 

Từ kết quả kiểm tra nêu trên cho thấy, gia đình bà Nga bị thu hồi 2.311,4m2, 

trong đó có 139,3m2 đất ở và 2.172,1m2 đất trồng cây hàng năm khác, trên đất có 

02 ngôi nhà cấp 4 do bà Nga và ông Hiệp sử dụng. Toàn bộ diện tích được đo 

đạc, kiểm đểm thành 04 hồ sơ theo Giấy chứng nhận đã cấp và xét giao 01 ô đất 

tái định cư cho hộ ông Trần Văn Hiệp do bị thu hồi đất ở, phải di chuyển chỗ ở. 

Các trường hợp còn lại bị thu hồi đất trồng cây hàng năm khác, không đủ điều 

kiện xét hỗ trợ giao đất tại khu tái định cư theo quy định. Đối với trường hợp bà 

Nga, bị thu hồi đất nông nghiệp, do trên đất có nhà cấp 4, phải di chuyển chỗ ở, 

không còn nơi ở nào khác trên địa bàn xã Mai Pha, UBND thành phố đã báo cáo 

UBND tỉnh để đề nghị xem xét, giải quyết, đến nay chưa có kết quả chỉ đạo, giải 

quyết. Sau khi có kết quả chỉ đạo giải quyết của UBND tỉnh Lạng Sơn, UBND 

thành phố sẽ thông báo cho gia đình được biết. 

2. Ông Trần Xuân Ái - Cử tri thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha 

Chế độ hỗ trợ kinh phí di chuyển mồ mả tại dự án: Khu đô thị mới Mai 

Pha hiện đã tạm dừng nhưng trên địa bàn xã có một số hộ gia đình đã đi xem 

ngày để di chuyển và đơn vị thi công có hứa là sẽ hỗ trợ kinh phí, vậy đến thời 
điểm này còn hỗ trợ không, dự án còn thực hiện không. 

Dự án Khu đô thị mới Mai pha thuộc dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế 

- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật đất 

đai năm 2013, Nhà đầu tư thực hiện dự án là liên danh Công ty cổ phần đầu tư 

Hải Phát và Công ty TNHH Hà Sơn theo Hợp đồng thực hiện dự án đầu tư số 

18/2020/HĐ-NĐT/UBND-HP&HS ngày 09/3/2020 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn và nhà đầu tư. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ được UBND 

thành phố triển khai từ năm 2020, đến nay đã lập hồ sơ, phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ cho 139 hộ gia đình với tổng số tiền 52.635.854.610 đồng. 

Tuy nhiên, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo tạm dừng công 

tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án, đồng thời yêu cầu rà soát lại toàn bộ cơ 

chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh theo hướng bảo 

đảm có lợi nhất cho người dân trên cơ sở quy định của pháp luật. Do vậy, sau khi 

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện dự án, UBND thành phố 

sẽ xem xét phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án 

theo quy định. 

3. Bà Hoàng Thị Bích - cử tri thôn Co Măn, xã Mai Pha và Ông Trần 

Xuân Ái - Cử tri thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha: Đề nghị các cấp tiếp tục quan 
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tâm có ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền xem xét đảm bảo công bằng đối với 

41 hộ dân đã chấp hành bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 của dự án xây dựng trụ 

sở Công an tỉnh Lạng Sơn được hỗ trợ giá thấp hơn so với phương án hỗ trợ hiện 

nay để đảm bảo quyền lợi cho nhân dân và công tác tuyên truyền vận động nhân 

dân của thôn sau này (đề nghị UBND thành phố tiếp tục kiến nghị với UBND tỉnh 
xem xét) ( đã được đại biểu HĐND giải trình nhưng cử tri vẫn tiếp tục kiến nghị). 

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 

đây là dự án phải thu hồi đất theo quy định tại Điều 61, Luật Đất đai năm 2013.  

* Đối với phương bồi thường, hỗ trợ giai đoạn 1 (41 được phê duyệt 

phương án bồi thường trước năm 2019):  

Về bồi thường đất nông nghiệp áp dụng đơn giá cụ thể tại giá theo Quyết 

định số 2089/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn V/v Phê 

duyệt giá đất cụ thể dự án: Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an 

tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 1). 

 Về hỗ trợ đất nông nghiệp áp dụng theo chính sách quy định tại Quyết 

định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/2/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn, gồm: hỗ 

trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm bằng 03 lần giá đất nông 

nghiệp bị thu hồi; hỗ trợ khác bằng 50% giá đất ở liền kề, đơn giá tính hỗ trợ 

theo bảng giá đất hằng năm được phê duyệt tại Quyết định số 29/2014/QĐ-UBD 

ngày 20/12/2014. 

 * Đối với phương án bồi thường, hỗ trợ giai đoạn 2 (được phê duy 

phương án bồi thường sau năm 2019):  

Về bồi thường đất nông nghiệp thì vẫn áp dụng đơn giá cụ thể tại giá theo 

Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 10/11/2017.  

 Về hỗ trợ đất nông nghiệp áp dụng theo chính sách quy định tại Quyết 

định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 và hiện nay là Quyết định số 

07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn thì hỗ trợ 

chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm vẫn bằng 03 lần giá đất nông 

nghiệp bị thu hồi; hỗ trợ khác áp dụng theo Thông báo số 350/TB-UBND ngày 

06/7/2020 của UBND tỉnh cho phép vẫn tính bằng 50% giá đất ở liền kề, tuy 

nhiên đơn giá tính hỗ trợ có thay đổi do áp dụng theo bảng giá đất hằng năm 

được phê duyệt tại Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 (đã sửa 

đổi, điều chỉnh giá giá đất 29/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014). 

Như vậy, về toàn bộ cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ các hộ đều áp 

dựng là đồng nhất, công bằng, nhưng do có sự điều chỉnh đơn giá hỗ trợ tại bảng 

giá đất của tỉnh theo từng giai đoạn nên giá trị bồi thường, hỗ trợ có thay đổi.  

Tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 41 hộ gia đình 

đã được thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật, theo đúng đơn giá có hiệu 

lực áp dụng, các hộ đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. 

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 23, Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND 

ngày 16/4/2021 quy định: "1. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã có 

quyết định thu hồi đất và có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê 
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duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày Quy định này có hiệu 

lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã phê duyệt".  

Vì vậy, việc bà đề nghị UBND thành phố tiếp tục kiến nghị với UBND tỉnh 

xem xét điều chỉnh bổ sung mức bồi thường, hỡ trợ là không có căn cứ xem xét. 

Trên đây là kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 

Năm HĐND thành phố, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND thành phố trân 

trọng báo cáo HĐND thành phố./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Đại biểu HĐND TP khóa XXI; 

- Các phòng, ban, cơ quan thuộc TP; 

- UBND các phường, xã; 

- CPVP, CVVP; 

- Trang TTĐT; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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