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Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn nhận được đơn đề ngày 

11/10/2022 của ông Nông Văn Kim với nội dung: Gia đình bị thu hồi tổng 

diện tích 1.866 m2, tờ bản đồ 45 để thực hiện dự án Xây dựng Trụ sở làm 

việc Công an tỉnh Lạng Sơn. Ðề nghị thực hiện theo Điều 27 và khoản 2 Điều 

74 Luật Đất đai năm 2013 cho gia đình. 

Sau khi xem xét nội dung đơn, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện 

hành, Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn trả lời Ông Nông Văn Kim như sau: 

1. Quá trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ 

Dự án đầu tư xây dựng 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 và được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt nhiệm vụ lập 

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

lệ 1/500  tại  Quyết định  số 1604/QĐ-UBND ngày 30/8/2017, đây là dự án phải 

thu hồi đất theo quy định tại Điều 61, Luật Đất đai năm 2013, được Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt quy  hoạch, Kế hoạch sử dụng đất tại Quyết định 

số 2640/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2017 của thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.  

Ngày 25/9/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn ban hành Thông 

báo số 923/TB-UBND thông báo thu hồi của hộ ông Nông Văn Kim. 

Ngày 25/12/2017, tổ công tác tiến hành đo đạc kiểm đếm khối lượng đất 

đai và cây cối hoa màu trên đất thu hồi là 1.900,0m2 (trong đó: diện tích 

1.866,0m2, thuộc thửa đất số 225, tờ bản đồ 45 và diện tích 34,0m2, thửa đất số 

133, tờ bản đồ 57) của ông Nông Văn Kim, các thửa đất đã được giấy CNQSD 

đất số 00953 cấp ngày 19/5/2000 loại đất Ao (thửa 225), loại đất Lúa (thửa 133)  

hiện trạng trên thửa đất có nhà nuôi cá, trồng cây. 

Ngày 28/9/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn ban hành Quyết 

định số 2310/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đối với hộ Nông 

Văn Kim và Quyết định số 2314/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án BT, 

HT đối với các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án (Đợt 14) và Quyết định số 677/QĐ-
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UBND  ngày 18/3/2021 V/v phê duyệt phương án hỗ trợ bổ sung trong đó ông 

Kim được bồi thường, hỗ trợ tổng số tiền tại 02 Quyết định là là 1.898.944.800 

đồng (bồi thường về đất là 80.277.600 đồng; bồi thường hỗ trợ cây trồng, vật 

nuôi là 29.426.000 đồng; vật kiến trúc: 11.532.000đồng; hỗ trợ ổn định đời sống 

và sản xuất là 22.320.000đồng; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm là 

262.429.200 đồng; hỗ trợ khác là 174.952.800 đồng, hỗ trợ theo thông báo số 

350 là 1.318.007.200 đồng). 

2. Đối với đề nghị thực hiện theo Điều 27 Luật Đất đai năm 2013 

Thực hiện Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025. Quyết định số 

861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách 

các xã khu vực III, Khu vực II, Khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021-2025, theo quyết định trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn có 05 phường và 03 xã thuộc khu vực I, là khu vực đang Phát triển, 

không phải khu vực khó khăn và đặc biệt khó khăn. 

Theo trình tự thu hồi đất để giải phóng mặt bằng được áp dụng chung 

cho toàn bộ các dự án được quy định tại khoản 2, Điều 74 Luật đất đai năm 

2013 “Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích 

sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi 

thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.” 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đang triển khai công tác 

giải phóng mặt bằng, các dự án đều không có quỹ đất để bồi thường cho các 

hộ gia đình khi bị thu đất. Do vậy, khi triển khai thu hồi đất đối với các hộ gia 

đình, cá nhân bị thu hồi đất Nông nghiệp sẽ được bồi thường bằng tiền theo 

giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định cho từng dự án; 

Do vậy việc đề nghị xem xét bố trí đất ở, đất sản xuất theo Điều 27 Luật Đất 

đai năm 2013 đối với đồng bào dân tộc thiểu là không có cơ sở xem xét giải 

quyết. 

3. Đối với đề nghị thực hiện theo khoản 2 điều 74 Luật Đất đai:  

Tại khoản 2, Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi 

đất, quy định: 

“2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích 

sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi 

thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất”. 

Đối với nội dung đề nghị này của ông Nông Văn Kim, Ủy ban nhân dân 

thành phố đã có Văn bản số 1255/UBND-PTQĐ ngày 03/6/2022 về việc trả lời 

kiến nghị của gia đình. 
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Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn trả lời để ông Nông Văn Kim được 

biết, thực hiện./ 

 

Nơi nhận: 
- Như trên: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c); 

- Ban Nội chính tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Công an Tỉnh; 

- Ban TCD tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- Ban Pháp chế HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Thanh tra TP, TNMT TP, TTPTQĐ TP; 

- Ban TCD TP;  

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- UBND Xã Mai Pha;  

- Lưu: VT, BTCD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Dương Công Dũng 
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