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BÁO CÁO 
Về tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các Dự án 

trọng điểm của tỉnh và giải quyết khó khăn, vướng mắc công tác giải phóng 
mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tháng 4/2022) 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

  

Thực hiện nội dung Công văn số 3135/VP-KTN ngày 01/8/2019 của Văn 

phòng UBND tỉnh và Thông báo số 190/TB-UBND ngày 10/4/2022 của UBND 

tỉnh tại cuộc họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng tháng 3/2022. Sở 

Tài nguyên và Môi trường báo cáo tổng hợp kết quả trong tháng 4/2022 như sau: 

Toàn bộ 11/11 các huyện, thành phố có báo cáo định kỳ tháng 4, trong đó có 

02 đơn vị có khó khăn, vướng mắc (Thành phố Lạng Sơn và huyện Lộc Bình); Sở 

đã kiểm tra, rà soát và xây dựng dự thảo báo cáo xin ý kiến các sở, ngành1 và đại 

diện các đơn vị có khó khăn, vướng mắc tại cuộc họp ngày 25/4/2022. Trên cơ sở ý 

kiến thảo luận và thống nhất của các thành phần tham dự cuộc họp, Sở Tài nguyên 

và Môi trường báo cáo, đề xuất UBND tỉnh những nội dung sau: 

  A- Kết quả, tiến độ thực hiện các Dự án trọng điểm của tỉnh. 

  I. Các Dự án trọng điểm của tỉnh đã được phê duyệt. 

Thực hiện Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND 

tỉnh Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án 
trọng điểm năm 2022, trong năm 2022 phải thực hiện công tác thu hồi đất, bồi 

thường, giải phóng mặt bằng đối với 23 Dự án trọng điểm của tỉnh thuộc địa bàn 

10 huyện, thành phố2 (huyện Bắc Sơn không có Dự án trọng điểm). Trong đó có 

17 Dự án chuyển tiếp năm 2021 sang và 06 Dự án mới triển khai trong năm 

2022; tuy nhiên trong 17 Dự án chuyển tiếp đến nay có 03 Dự án chưa có văn 

bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng từ 

10 ha đất trồng lúa trở lên (Dự án khu đô thị mới Hữu Lũng; Dự án Cụm Công 
nghiệp Hợp Thành; Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái cáp treo Mẫu Sơn; Dự 

án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B); 01 Dự án do chủ đầu tư đang điều chỉnh quy 

mô Dự án (Khu Chế xuất 1); 01 Dự án do chủ đầu tư chưa triển khai công tác 

                   
1 Các đơn vị mời họp: Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn;  
2 Dự án trọng điểm của tỉnh thuộc các địa bàn: Thành phố Lạng Sơn: 07 Dự án; huyện Cao Lộc: 06 Dự 

án; huyện Lộc Bình: 05 Dự án; huyện Hữu Lũng: 04 Dự án; huyện Chi Lăng: 03 Dự án; huyện Văn Lãng: 01 

Dự án; huyện Đình Lập: 01 Dự án; 01 Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà 

Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn (ODA) thuộc địa bàn 03 huyện: gồm 02 Hợp phần  

chuyển tiếp từ năm 2021 là Xây dựng cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám - Quý Hòa - Vĩnh Yên và đường Tân 

Văn - Bình La) thuộc địa bàn Bình Gia và 01 Hợp phần (HP 3) mới 2022: Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông 

nghiệp) thuộc địa bàn 03 huyện: Bình Gia, Văn Quan, Tràng Định (đang thực hiện các thủ tục đầu tư nên 

chưa thực hiện công tác thu hồi đất, BT, GPMB). 
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GPMB (Dự án đường Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - 

Chi Lăng (hợp phần 2)). 

Như vậy, trong tháng 4 còn 10/233 Dự án chưa triển khai được công tác 

thu hồi đất, bồi thường, GPMB (05 Dự án chuyển tiếp có vướng mắc và 05 Dự 

án mới có Danh mục là Dự án trọng điểm trong Quý I trong tháng 4 chưa đầy 
đủ hồ sơ để thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, GPMB). 

  II. Kết quả và tiến độ thực hiện các Dự án trọng điểm của tỉnh. 

  Nhận xét, đánh giá chung về tiến độ thực hiện Dự án trọng điểm trên 

địa bàn tỉnh:  

 - Nhìn chung trong tháng 4 tiến độ thực hiện các Dự án trọng điểm có tiến 

triển tốt hơn tháng 3, trong tổng số 13 Dự án trọng điểm không có vướng mắc về 

thủ tục, đang triển khai công tác GPMB có 09 Dự án có kết qủa bàn giao mặt 

bằng với tổng diện tích là 219.391,7m2 (21,9 ha) thuộc địa bàn 06 đơn vị (Thành 

phố, Cao Lộc, Lộc Bình, Chi Lăng, Văn Lãng, Bình Gia); trong đó 03 Dự án có 

diện tích đất bàn giao mặt bằng cao nhất là: Dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B 

địa bàn huyện Lộc Bình (127.034,0m2), Dự án Khu đô thị phía Đông Thị trấn 

Đồng Mỏ, địa bàn huyện Chi Lăng (vận động bàn giao mặt bằng trước khi có 
quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của UBND 
huyện là 47.045,8 m2), Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng 

Phúc Khang thuộc khu phi thuế quan thuộc địa bàn huyện Văn Lãng (16.917,7m2); 

02 Dự án đang triển khai công tác GPMB nhưng trong tháng 4 không có kết quả 

bàn giao mặt bằng: Dự án Khu đô thị mới Mai Pha thuộc địa bàn Thành phố Lạng 

Sơn (tiến độ chung là rất chậm, đến nay mới bàn giao được 3,6/91,73 ha đạt 3,9% 

diện tích) và Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn thuộc địa 

bàn huyện Lộc Bình. Riêng 4/4 Dự án trong điểm trên địa bàn huyện Hữu Lũng 

chưa triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, GPMB.  

- Các Dự án trọng điểm có tiến độ GPMB chậm thuộc trách nhiệm của chủ 

đầu tư (03 Dự án): 

+ UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án 

từ năm 2021 đến nay đã 06 tháng nhưng chưa chưa hoàn thành công tác Trích đo 

khu đất thu hồi để chuyển UBND cấp huyện ban hành Thông báo thu hồi đất và 

Kế hoạch đo đạc kiểm đếm theo quy định (02 dự án): Dự án Khu ở mới sinh thái 

sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn (đang chỉnh sửa, hoàn thiện Trích đo) và Dự 

án Khu hành chính-đô thị Thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (chưa thực hiện Trích đo). 

                   
3 10 Dự án trọng điểm của Tỉnh trong tháng 4/2022 chưa triển khai công tác GPMB: 05 Dự án mới có 

danh mục Dự án trọng điểm trong Quý I/2022: Địa bàn huyện Hữu Lũng (04 Dự án) gồm Nút giao đường cao 

tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng, Dự án Khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng và Dự án khu 

công nghiệp Hữu Lũng, thuộc địa bàn huyện Hữu Lũng; Khu đô thị phía Đông Nam Đồng Mỏ thuộc địa bàn 

huyện Chi Lăng; 01 Dự án Nâng cấp đoạn Km18-Km80, Quốc lộ 4B, tỉnh Lạng Sơn thuộc địa bàn huyện Lộc 

Bình và Đình Lập. Các Dự án (03 Dự án) chờ văn bản chấp thuận của TTCP: Dự án khu đô thị mới Hữu Lũng 

thuộc địa bàn huyện Hữu Lũng; Dự án Cụm Công nghiệp Hợp Thành !, 2 thuộc địa bàn huyện Cao Lộc; Dự án 

cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B) thuộc địa bàn: TPLS, huyện Cao Lộc, và Lộc Bình; 01 Dự án do chủ đầu tư đang 

điều chỉnh quy mô Dự án: Khu Chế xuất 1 thuộc địa bàn huyện Cao Lộc; 01 Dự án do chủ đầu tư chưa triển khai 

công tác GPMB: Dự án đường Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (hợp phần 2), thuộc 

địa bàn: huyện Chi Lăng, TPLS, huyện Cao Lộc. 
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   + Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang 

thuộc khu phi thuế quan: Chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Hữu Nghị Phúc 

Khang không bố trí đủ kinh phí để chi trả cho các hộ gia đình theo Quyết định phê 

duyệt phương án bồi thường. Đến ngày 16/4/2022, Chủ đầu tư mới bố trí được 

7,58 tỷ đồng/93 tỷ đồng (8,15%); do đó từ ngày 16/4/2022 huyện Văn Lãng đã 

dừng việc mời các hộ đến để chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ; không có cơ sở 

để thực hiện các công việc tiếp theo. 

 - Ngoài ra, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện các công việc để có cơ sở triển khai công tác thu hồi đất, bồi 

thường, GPMB đối với 3/4 Dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện Hữu 

Lũng: Dự án Nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng (Chủ đầu 
tư khẩn trương lập Trích đo khu đất thu hồi); Dự án Khu tái định cư, dân cư xã 

Hồ Sơn, xã Hòa Thắng (chủ đầu tư Dự án cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện thực 

hiện phê duyệt Dự án đầu tư); Dự án khu công nghiệp Hữu Lũng (đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện thủ tục quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư). 

 * Kết quả thực hiện 13 Dự án trọng điểm trên địa bàn Tỉnh không có 

vướng mắc về thủ tục, cụ thể như sau: 

1. Địa bàn thành phố Lạng Sơn:  

Tổng số có 07 Dự án trọng điểm của tỉnh, trong đó có 1/7 Dự án có vướng 

mắc (trong tháng 4 Chủ đầu tư chưa triển khai công tác GPMB): Dự án Đường 
Cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng.  

Kết quả thực hiện 06 Dự án trong tháng 4 không có vướng mắc: 

(1)  Dự án Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu 

* Địa điểm: Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn. 

* Quy mô dự án: Tổng diện tích đất thu hồi: 166.264,3m2; tổng số hộ gia 

đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng theo Thông báo thu hồi đất:180 hộ gia 

đình, cá nhân và 02 tổ chức. 

* Kết quả thực hiện công tác GPMB trong tháng 4/2022 

- Đo đạc, kiểm đếm: Trong tháng 4 đo đạc, kiểm đếm 04 hộ với diện tích 

715,4 m2. Lũy kế đến nay đã đo đạc 170 hộ gia đình (150/180 hộ theo Thông báo thu 

hồi đất, đạt 83,3%). Trong đó đã ban hành Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 41 

hộ và Quyết định cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 26 hộ 

gia đình; Phải thực hiện cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 

24 hộ gia đình. 

- Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ:  Họp HĐBT thông qua phương 

án bồi thường đối với 13 hộ. Tổ chức lấy ý kiến và đối thoại phương án BT, HT, 

TĐC dự kiến đối với 04 hộ gia đình; niêm yết Quyết định phê duyệt phương án BT, 

HT đối với 14 hộ gia đình. Phê duyệt phương án BT, HT, TĐC đối với 39 hộ gia 

đình, tổng số tiền 8.124.743.100 đồng và 05 ô TĐC/05 hộ gia đình. 

- Công tác giải ngân: Trong tháng chi trả tiền BT, HT cho 04 hộ gia đình, 

tổng số tiền 1.361.805.200 đồng; chi trả tạm ứng 03 hộ số tiền 2.050.000.000 đồng. 
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- Kết quả bàn giao mặt bằng: Trong tháng 4 đã có 06 hộ gia đình với diện 

tích 7.423,2 m2. Lũy kế đến nay đã bàn có 66 hộ giao mặt bằng với tổng diện tích là  

57.155 m2 (5,71/16,63 ha, đạt 34,3%).  

* Kế hoạch thực hiện tháng 5/2022 

- Chỉ đạo xác minh, hoàn thiện hồ sơ kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ gia 

đình đồng ý đo đạc, kiểm đếm. Phê duyệt bồi thường đối với các hộ đã niêm yết, tổ 

chức đối thoại xong về phương án dự kiến. 

- Tiếp tục chi trả kinh phí bồi thường đối với 39 hộ gia đình mới được phê duyệt. 

- Hoàn thiện hồ sơ và tổ chức cưỡng chế GPMB đối với 11 hộ gia đình. 

 (2) Dự án Khu đô thị mới Mai Pha 

* Địa điểm: Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn. 

* Quy mô dự án: Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 91,73 ha; 

tổng số đối tượng bị ảnh hưởng: khoảng 603 hộ và 03 tổ chức. 

* Kết quả thực hiện công tác GPMB trong tháng 4/2022: 

- Đo đạc, kiểm đếm: Trong tháng 4 rà soát điều chỉnh Thông báo thu hồi 

đất; ban hành Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định KĐBB đối với 13 hộ;  

ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 25 hộ. Lũy kế đến nay đã đo đạc, 

kiểm đếm đối với 204 hộ gia đình và 03 tổ chức, tổng diện tích 198.173,7 m2 

(19,82/91,73 ha, đạt 21,6%) trong đó có 78 hộ phải thực hiện cưỡng chế thực 

hiện quyết định KĐBB, chiếm 12,87% số hộ bị ảnh hươnge Dự án. 

- Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ:  Họp HĐBT thông qua phương 

án bồi thường đối với 36 hộ.  

- Công tác giải ngân: Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 01 hộ ông Trần 

Bá Sơn với số tiền 1.917.000 đồng; tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ mồ mả cho hộ 

bà Hoàng Thị Thanh với số tiền 14.000.000 đồng. Thực hiện vận động thuyết 

phục nhận tiền, bàn giao mặt bằng đối với 32 hộ gia đình được phê duyệt tại 03 

Quyết định của UBND thành phố nhưng không có hộ nào đồng ý nhận tiền. Thực 

hiện chuyển tiền vào tài khoản tạm giữ tại KBNN và đang rà soát hồ sơ, lập danh 

mục hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất đối với 17 hộ gia đình được phê duyệt tại Quyết 

định 3804/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 không chấp hành nhận tiền. 

- Kết quả bàn giao mặt bằng: Trong tháng 4 không có  hộ gia đình bàn giao 

mặt bằng. Lũy kế từ trước đến nay đã bàn giao là 54 hộ với diện tích 36.059,0m2 

(3,6/91,73 ha, đạt 3,9%). 

* Kế hoạch thực hiện tháng 5/2022 

- Họp thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 13. Phê duyệt, niêm yết 

Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và mời chi trả đối 12 hộ. 

- Tổ chức họp lấy ý kiến, đối thoại và trình phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ đợt 11,12 để tiến hành chi trả bồi thường. 

- Tiếp tục rà soát lập danh mục hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ 

được phê duyệt phương án bồi thường đợt 6,7,8 không chấp hành nhận tiền, bàn 

giao mặt bằng. 

- Tổ chức thực hiện kiểm đếm và cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc 25 hộ. 
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- Rà soát thông báo thu hồi đất, triển khai kế hoạch đo đạc kiểm đếm đợt 1 

- giai đoạn 2 của dự án. 

 (3) Khu đô thị mới Bến Bắc 

* Địa điểm: Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn. 

* Quy mô dự án: Tổng diện tích thu hồi để thực hiện dự án khoảng 

9,94ha; tổng số đối tượng bị ảnh hưởng (đã có thông báo thu hồi đất): 149 hộ gia 

đình và 01 tổ chức; số hộ thực tế bị ảnh hưởng đến nay là 158 hộ, tổ chức. 

* Kết quả thực hiện tháng 4/2022: 

- Đo đạc, kiểm đếm: Trong tháng 4 đo đạc, kiểm đếm: 01 hộ, diện tích 

1.325,0 m2. Lũy kế đến nay đã đo đạc, kiểm đếm đối với 149/158 (đạt 94,3%), 

tổng diện tích đã kiểm đếm 8,5/8,9ha (đạt 95,5%), trong đó đã thực hiện kiểm 

đếm bắt buộc đối với 23 hộ gia đình.  

- Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ:  Trong tháng 4 đã họp thông 

qua phương án BT, HT, TĐC đối với 11 hộ gia đình. Niêm yết công khai 

phương án BT, HT dự kiến đối với 20 hộ.  

- Công tác giải ngân: Chi trả tiền cho 01 hộ gia đình số tiền 240.897.000 

đồng và chi trả tạm ứng cho 02 hộ với số tiền 1.179.140.000 đồng. 

- Kết quả bàn giao mặt bằng: Trong tháng 4 có 03 hộ gia đình bàn giao mặt 

bằng với tổng diện tích 1.702,8 m2. Lũy kế đến nay: 73/158 hộ bàn giao mặt bằng 

(đạt 46,2%) với diện tích là 6,1/9,94ha (đạt 61,4%).  

*Kế hoạch thực hiện tháng 5/2022 

- Giao thông báo thu hồi đất  đồng thời tổ chức họp triển khai, thực 

hiện kiểm đếm hoàn thiện hồ sơ kiểm đếm để họp Hội đồng bồi thường thông 

qua phương án của tất cả các hộ còn lại. 

- Tổ chức họp đối thoại và phê duyệt phương án phê duyệt bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư và tổ chức mời chi trả tiền cho 20 hộ gia đình đợt 7. Trường hợp các 

hộ không nhận tiền, tổ chức tiến hành vận động nếu các hộ vẫn không đồng ý hoàn 

thiện thủ tục, chuyển hồ sơ và thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. 

- Tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 09 hộ, gồm: 

Trần Thị Chiến, Trần Văn Thắng, Trần Thị Lan, Hoàng Hiệp Dũng, Hoàng Thị Yến 

Anh, Dương Công Quyền, Hoàng Văn Châu, Hoàng Văn Từ, Nguyễn Thị Phượng. 

- Tiếp tục vận động các hộ nhận tiền, bàn giao mặt bằng gồm các hộ đã 

phê duyệt và các hộ tạm ứng. 

 (4) Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B 

* Quy mô dự án: Tổng diện tích thu hồi để thực hiện dự án 1,59ha; tổng 

số đối tượng bị ảnh hưởng: 20 hộ và 01 tổ chức.  

* Kết quả thực hiện tháng 4/2022:  

Đã hoàn thành trích đo và ban hành Kế hoạch + Thông báo thu hồi đất đối với 

toàn bộ 21 đối tượng bị ảnh hưởng Dự án. Ngày 12/4/2022 đã tổ chức họp dân để 

triển khai dự án và tổ chức kiểm đếm tại thực địa từ 13/4/2022 đến ngày 20/4/2022. 

*Kế hoạch thực hiện tháng 5/2022: 
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Hoàn thành đo đạc kiểm đếm; tổ chức họp HĐBT thông qua phương 

án bồi thường của các hộ để tổ chức niêm yết công khai, tổ chức đối thoại 

phương án bồi thường theo quy định. 

 (5) Dự án Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn  

* Quy mô dự án: Tổng diện tích thu hồi để thực hiện dự án 9,47 ha.  

* Kết quả thực hiện tháng 4/2022: Đã phối hợp Chủ đầu tư thực hiện đo đạc 

trích đo thu hồi đất dự án. Ngày 05/4/2022  đã trình hồ sơ trích đo lên Sở Tài nguyên 

và Môi trường để thẩm định, phê duyệt trích đo theo quy định. 

* Kế hoạch thực hiện tháng 5/2022: Ban hành thông báo, kế hoạch thu 

hồi đất để tổ chức họp triển khai dự án và tổ chức kiểm đếm tại thực địa để 

lập hồ sơ bồi thường. 

* Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường: Ngày 19/4/2022, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã tiến hành thẩm định Trích đo khu đất thu hồi do Công ty 

Tài nguyên số 1 lập. Kết quả là Bản trích đo khu đất chưa đầy đủ, chưa đúng quy 
định, Sở đã yêu cầu đơn vị đo đạc hoàn thiện trong tháng 4, tuy nhiên, đơn vị đo đạc 
có ý kiến sẽ hoàn thiện, trình lại Sở hồ sơ đầy đủ, đúng quy định vào ngày 05/5/2022. 

Đề nghị UBND thành phố đôn đốc đơn vị đo đạc và chủ đầu tư khẩn trương hoàn 

thiện hồ sơ Trích đo khu đất thu hồi bảo đảm theo đúng quy định. 

* Kế hoạch thực hiện tháng 5/2022: 

- Trình, thẩm định và phê duyệt trích đo thu hồi đất. 

- Ban hành thông báo, kế hoạch thu hồi đất để tổ chức họp triển khai dự 

án, tổ chức kiểm đếm, lập hồ sơ bồi thường. 

(6) Dự án khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn. 

* Quy mô dự án: Tổng diện tích còn lại phải thu hồi để thực hiện dự án 

là 45,89ha; tổng số đối tượng bị ảnh hưởng: khoảng 200 hộ gia đình và tổ chức. 

* Kết quả thực hiện tháng 4/2022: 

- Tổ chức họp dân và triển khai kế hoạch đo đạc kiểm đếm đối với 74 hộ 

đã có Thông báo thu hồi đất (đợt 1), kết quả 16 hộ phối hợp thực hiện kiểm đếm, 

còn lại 58 không phối hợp thực hiện. 

- Ban hành kế hoạch và thông báo thu hồi đất (đợt 2) đối với 99 hộ gia 

đình + 1 tổ chức còn lại. 

- Ban hành thông báo chuyển tiền vào tài khoản kho bạc nhà nước đối 

với 02 hộ gia đình; rà soát trình tự và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 07 

hộ gia đình bị thu hồi đất tại khu tái định cư trước ngày 30/4/2022 theo đúng kế 

luận của UBND tỉnh. 

* Kế hoạch thực hiện tháng 5/2022: 

- Tiếp tục thực hiện trình tự kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế kiểm đếm 

bắt buộc đới với 58 hộ (đợt 1). 

- Tổ chức họp dân và triển khai kế hoạch đo đạc kiểm đếm đối với 99 hộ 

đã có Thông báo thu hồi đất (đợt 2). 

2. Địa bàn huyện Cao Lộc: 
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 Tổng số có 05 Dự án trọng điểm của tỉnh, trong đó có 4/5 Dự án có 

vướng mắc nên trong tháng 4 chưa triển khai được công tác GPMB (Có 02 Dự 

án chưa có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục 

đích sử dụng từ 10 ha đất trồng lúa trở lên: Dự án Cụm Công nghiệp Hợp Thành 

và Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B); 01 Dự án Chủ đầu tư chưa triển khai 

công tác GPMB (Dự án Đường Cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn cửa khẩu Hữu 
Nghị - Chi Lăng) và 01 Dự án do chủ đầu tư đang điều chỉnh quy mô Dự án 

(Khu Chế xuất 1 bao gồm cả hạng mục  khu tái định cư Khu Chế xuất 1). Kết quả 

thực hiện dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Cao Lộc. 

 (1) Dự án Khu hành chính - đô thị Thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc. 

 * Địa điểm: Xã Phú Xá và Thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 * Quy mô: Diện tích khu đất dự kiến thu hồi là 21,62 ha (UBND huyện 

chưa báo cáo đầy đủ thông tin về đối tượng dự kiến bị ảnh hưởng). 

 * Kết quả GPMB tháng 4: UBND huyện đã ban hành Quyết định thành 

lập Hội đồng BT,HT&TĐC; kế hoạch điều tra, đo đạc khảo sát. Đang phối hợp 

với Chủ đầu tư hoàn thiện Trích đo khu đất thu hồi thực hiện dự án. Sau khi Chủ 

đầu tư bàn giao hồ sơ, ranh giới, mốc giới thu hồi đất, UBND huyện sẽ chỉ đạo 

tổ chức triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, BT,HT&TĐC theo quy định. 

* Nhận xét: Tiến độ chậm, lý do: đây là Dự án chuyển tiếp từ năm 2021; 

ngày 06/10/2021 UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thực 

hiện Dự án tại Quyết định 1988/QĐ-UBND nhưng đến nay đã 06 tháng chưa 

thực hiện Thông báo thu hồi đất, đo đạc, kiểm đếm. Hiện nay Sở Tài nguyên và 
Môi trường chưa nhận được nội dung thẩm định Trích đo khu đất thu hồi thực 

hiện dự án; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư khẩn trương phối hợp 

UBND huyện Cao Lộc hoàn thiện Trích đo khu đất thu hồi theo quy định. 

* Kế hoạch thực hiện tháng 5/2022: Trong tháng 5 UBND huyện Cao 

Lộc không xây dựng kế hoạch thực hiện Dự án này (Không có trong Kế hoạch 

kèm theo Báo cáo số 375/BC-UBND ngày 15/4/2022 của UBND huyện Cao Lộc). 

(2) Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B:  

 * Địa điểm: Xã Hợp Thành và xã Gia Cát, huyện Cao Lộc. 

 * Quy mô: Diện tích dự kiến thu hồi khoảng 45,7 ha với 500 hộ bị ảnh hưởng. 

* Kết quả thực hiện trong tháng 4: 

 Mặc dù Dự án đang chờ văn bản cho phép chuyển mục đích đất lúa của 

Thủ tướng Chính phủ nên chưa thể ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt 

phương án bồi thường theo quy trình; hiện nay UBND huyện Cao Lộc vẫn đang 

tiếp tục tích cực tuyên truyền, vận động các hộ để thống kê, kiểm đếm; lập 

phương án BT,HT dự kiến và chi trả tạm ứng cho các hộ gia đình, bàn giao mặt 

bằng để chủ đầu tư thi công Dự án. Kết quả trong tháng 4:   

- Đo đạc kiểm đếm: tuyên truyền, vận động được 15 lượt hộ; đo đạc, kiểm 

đếm được 14 hộ với diện tích 24.984,7m2. Lũy kế đến nay đã đo đạc, kiểm đếm 

được 479/500 trường hợp (đạt 95,8% số hộ) với diện tích 405.584,7 m2 

(40,6/45,7 ha; đạt 88,7% diện tích bị ảnh hưởng). Trong tháng 4 đã tổ chức họp 
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triển khai công tác BT,HT (đoạn bổ sung mỏ đất đắp và bãi đổ thải); phối hợp 

với Chủ đầu tư và UBND xã kiểm tra vướng mắc, mương thủy lợi. 

- Công tác giải ngân: Chi trả tiền tạm ứng cho 09 hộ với số tiền 

1.589.510.000 đồng. Lũy kế đến nay đã chi trả tạm ứng cho: 285 hộ với số tiền 

53.952.887.000 đồng. 

- Bàn giao mặt bằng: Trong tháng 4 đã vận động được 08 hộ bàn giao 

mặt bằng được 4.823,0m2. Lũy kế đến nay đã vận động các hộ bàn giao mặt 

bằng trước với tổng số 284 hộ (284/500 hộ, đạt 56,8% số hộ) với tổng diện tích 

là 293.528,0m2 (29,35/45,77 ha; đạt 64,1% diện tích). 

* Kế hoạch thực hiện tháng 5/2022: 

- Phê duyệt phương án: 27 hộ với số tiền là 6,3 tỷ đồng; 

- Thực hiện chi trả: 6,3 tỷ cho 27 hộ theo quyết định phê duyệt. 

- Dự kiến bàn giao mặt: 37.000m2. 

3. Địa bàn huyện Lộc Bình:  

Tổng số có 05 Dự án trọng điểm của tỉnh, trong đó có 2/5 Dự án có vướng 

mắc nên trong tháng 4 chưa triển khai được công tác GPMB (Có 01 Dự án chờ 

văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng 

từ 10 ha đất trồng lúa trở lên: Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B); 01 Dự án 

mới có Danh mục trong Quý I/2022: Dự án Nâng cấp đoạn Km18-Km80, Quốc 

lộ 4B, tỉnh Lạng Sơn (chưa có văn bản chính thức của Thủ tướng Chính phủ giao 

danh mục và mức vốn dự kiến theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội nên HĐND tỉnh chưa có 

quyết định chủ trương đầu tư dự án). 

(Huyện Lộc Bình không có Kế hoạch thực hiện trong tháng tiếp theo) 

 Kết quả thực hiện dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Lộc Bình: 

 (1) Dự án Cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và Khu tái định cư xã 

Lục Thôn (nay là thị trấn Lộc Bình), huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo 

hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao BT  

 * Địa điểm: Xã Đồng Bục và Thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình. 

 * Quy mô: Diện tích dự kiến thu hồi là 49,75 ha với 403 hộ bị ảnh hưởng. 

* Kết quả thực hiện trong tháng 4: 

- Đo đạc, kiểm đếm: Trong tháng 4 không đó đạc, kiểm đếm được hộ nào. 

Lũy kế đến nay đã đo đạc được 338 hộ (338/403 hộ, đạt 83,8%) với diện tích là 

422.011,0m2 (42,2/49,75ha, đạt 84,82%) 

- Phê duyệt phương án BT, HT: Chuẩn bị phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 02 hộ gia đình, cá nhân với kinh phí dự toán 

2.261.663.990 đồng. Niêm yết công khai các Quyết định phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ đối với 179 hộ gia đình, cá nhân với tổng kinh phí 

12.182.810.053 đồng, diện tích thu hồi 49.703,5 m2. 

- Giải ngân: Đã tiến hành chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 78 hộ 

gia đình, cá nhân với kinh phí bồi thường, hỗ trợ 183.190.179 đồng. 
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- Bàn giao mặt bằng: Trong tháng 4 đã bàn giao mặt bằng được 515,1 m2. 

Lũy kế đến nay đã bàn giao mặt bằng 24.661,7 m2 (2,46/49,75 ha, đạt 4,94%). 

* Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường: Đề nghị UBND huyện Lộc 

Bình đẩy nhanh tiến độ GPMB theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông 

báo 102/TB-UBND ngày 25/02/2022 và Công văn số 1645/VP-KT ngày 

19/4/2022: “UBND huyện Lộc Bình tập trung hoàn thành 100% giải phóng mặt 
bằng dự án BT và dự án khác để bàn giao cho nhà đầu tư trong năm 2022.”  

 (2) Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư nông 

thôn xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình theo hình thức đối tác công tư (PPP). 

 * Địa điểm: Xã Hữu Khánh và Thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình. 

 * Quy mô: Diện tích dự kiến thu hồi khoảng 48 ha với 95 hộ bị ảnh hưởng. 

* Kết quả thực hiện trong tháng 4: Không có kết quả thực hiện cụ thể, 

trong tháng 4 huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình nhận kinh 

phí theo các Quyết định đã được phê duyệt. 

Bàn giao mặt bằng: Trong tháng đã bàn giao mặt bằng được 5.651,0 m2. 

Lũy kế đến nay đã bàn giao mặt bằng 414.422,0 (41,44/44,22 ha, đạt 93,7%). 

(Dự án thực hiện từ đầu năm 2017, đến nay đã thực hiện đo đạc, kiểm 
đếm được 94/95 hộ gia đình (05 hộ bị ảnh hưởng mộ), với diện tích thu hồi là 
475.579 m2 (47,56/48 ha); còn 01 trường hợp chưa thống kê, kiểm đếm.) 

(3) Dự án: Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn 

 * Địa điểm: Xã Khánh Xuân và xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình. 

 * Quy mô: Diện tích dự kiến thu hồi khoảng 118,84 ha với 430 hộ bị ảnh hưởng. 

* Kết quả thực hiện trong tháng 4: 

 - Đo đạc, kiểm đếm: Trong tháng đo đạc, kiểm đếm được 58 hộ gia đình, 

cá nhân, với diện tích 337.176,4 m2. Lũy kế đến nay đã đo đạc, kiểm đếm được 

154/430 hộ và tổ chức (đạt 35,8% số hộ) với diện tích 762.798,9 m2 đất các loại 

(76,28/118,84 ha, đạt 64,2% diện tích). 

 - Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Thực hiện niêm 

yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 01 hộ gia đình và 01 cộng 

đồng dân cư diện tích dự kiến thu hồi 101.655,7 m2 (khu vực đỉnh Mẫu Sơn). 
Tiến hành niêm yết công khai phương án, chuẩn bị phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 26 hộ gia đình với tổng kinh phí bồi thường, 

hỗ trợ 11.715.243.600 đồng, diện tích dự kiến thu hồi 148.388,2 m2 (khu vực Ga 
đi xã Khánh Xuân). 

- Giải ngân: Trong tháng 4 không chi trả được trường hợp nào. 

- Bàn giao mặt bằng: Trong tháng 4 không có trường hợp nào bàn giao 

mặt bằng. Lũy kế đến nay đã bàn giao mặt bằng được 11.703,0 m² (1,17/118,84 

ha, đạt 0,98% diện tích dự kiến thu hồi). 

 (4) Dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), 

tỉnh Lạng Sơn (phạm vi công trình thuộc địa phận huyện Lộc Bình). 

 * Địa điểm: Xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình. 

 * Quy mô: Diện tích dự kiến thu hồi khoảng 42,71 ha với 425 hộ bị ảnh hưởng. 
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* Kết quả thực hiện trong tháng 4: 

- Đo đạc, kiểm đếm: Trong tháng không đo đạc, kiểm đếm được trường 

hợp nào. Lũy kế đến nay đã đo đạc, kiểm đếm được 423/425 hộ (đạt 99,5% số 

hộ) với diện tích 425.793,1 m2 đất các loại (42,58/42,71 ha, đạt 99,6% diện tích). 

- Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ: Trong tháng 4 đã phê duyệt 

phương án, chuẩn bị phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 

146 hộ gia đình, cá nhân với tổng kinh phí 37.741.187.345 đồng, diện tích thu 

hồi 183.803,4 m2 . 

- Giải ngân: Trong tháng 4 đã chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 123 

hộ gia đình, cá nhân với kinh phí bồi thường, hỗ trợ 25.168.995.366 đồng.  

- Bàn giao mặt bằng: Trong tháng 4 đã bàn giao mặt bằng 127.034,0 m² 

(thiếu số liệu về hộ đã bàn giao). Lũy kế đến nay đã vận động các hộ bàn giao 

mặt bằng trước với tổng số 381 hộ (381/425 hộ, đạt 89,6% số hộ) với tổng diện 

tích là 326.267,5m2 (32,63/42,71 ha; đạt 76,4% diện tích).  

* Nhận xét, đánh giá: Mặc dù Dự án đang chờ Văn bản chấp thuận 

chuyển mục đích đất Lúa của Thủ tướng Chính phủ nhưng do làm tốt công tác 

tuyên truyền, vận động nên số hộ và diện tích đã bàn giao mặt bằng đã đạt trên 

70%; công tác GPMB Dự án tiến độ rất tốt.  

đ) Dự án: Nâng cấp đoạn Km18-Km80, Quốc lộ 4B, tỉnh Lạng Sơn 

(Phạm vi công trình thuộc địa phận huyện Lộc Bình). 

Mới được phê duyệt Danh mục Dự án trọng điểm Quý I/2022; trong tháng 

4 chưa thực hiện công tác GPMB. 

 4. Địa bàn huyện Hữu Lũng: 

         Tổng số có 04 Dự án trọng điểm của tỉnh, tuy nhiên tính đến thời điểm 

tháng 4 toàn bộ 4/4 Dự án trọng điểm chưa triển khai thực hiện công tác thu hồi 

đất, BT, GPMB; lý do như sau:  

 (1) Dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng: chờ văn bản chấp thuận của Thủ 

tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng từ 10 ha đất trồng lúa trở lên. 

 (2) Dự án Nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng: 

  * Kết quả trong tháng 4: UBND huyện Hữu Lũng đã làm việc và nhận 

mốc giới giải phóng mặt bằng với Ban QLXD và BTHTGT - Sở Giao thông vận 

tải tỉnh Lạng Sơn. 

 * Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường:  

  Để sớm triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, GPMB; đề 

nghị UBND tỉnh chỉ đạo: 

  - Sở Kế hoạch và Đầu tư: Sớm thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự 

án (Tờ trình số 230/TTr-BQLXD ngày 05/4/2022 của Ban Ban lý xây dựng – Sở 

Giao thông vận tải Lạng Sơn) 

  - UBND huyện Hữu Lũng chủ động phối hợp chủ đầu tư khẩn trương triển 

khai các công việc có liên quan để triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi 

thường, GPMB Dự án theo quy định.
. 

 (3) Dự án Khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn, xã Hòa Thắng: 
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 * Tiến độ trong tháng 4: Dự án đang trong giai đoạn phê duyệt dự án đầu 

tư, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công nên chưa triển khai thực hiện công tác giải 

phóng mặt bằng. 

 * Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường: Đề nghị UBND huyện Hữu 

Lũng - chủ đầu tư Dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện thực hiện phê duyệt Dự án 

đầu tư, để có cơ sở triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, GPMB.
. 

 (4) Dự án khu công nghiệp Hữu Lũng:  

Dự án đang thực hiện thủ tục quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư nên chưa có 

cơ sở triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. 

  5. Địa bàn huyện Chi Lăng:  

          Tổng số có 03 Dự án trọng điểm của tỉnh, có 1/3 Dự án do Chủ đầu tư 

chưa triển khai công tác GPMB (Dự án Đường Cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn 
cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng). Kết quả thực hiện 2/3 Dự án trọng điểm còn lại 

như sau:  

 (1) Dự án Khu đô thị phía Đông Thị trấn Đồng Mỏ 

* Địa điểm: Thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng. 

* Quy mô: Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi thực hiện dự án: 48,1ha; đối 

tượng bị ảnh hưởng: 200 hộ, 01 tổ chức. 

* Kết quả thực hiện tháng 4/2022: 

- Đo đạc, kiểm đếm: Trong tháng không đo đạc, kiểm đếm được trường 

hợp nào. Tổ chức buổi họp dân (55 hộ gia đình, cá nhân, diện tích khoảng 7,5ha) 

triển khai công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án. Kiểm 

tra, xác minh hiện trạng sử dụng đất thửa đất số 61 và thửa đất số 62, tờ bản đồ 

số 65 - Bản đồ địa chính xã Quang Lang cũ. 

Lũy kế đến nay đã đo đạc, kiểm đếm được 135/201 hộ (đạt 67,2% số hộ) 

với diện tích 256.874,2 m2 đất các loại (25,7/48,1 ha, đạt 53,4% diện tích). 

- Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ: Trong tháng 4 đã lấy ý kiến 

dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 05 hộ gia đình. Họp 

thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ di chuyển mộ cho 64 hộ gia đình và dự 

toán kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với số tiền là 

1.624.905.000 đồng. Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ di 

chuyển mộ cho 95 hộ gia đình bị ảnh hưởng với số tiền là 1.857.802.223 đồng 

và phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với số tiền là 36.595.000 đồng. 

- Giải ngân: Trong tháng 4 đã vận động 03 hộ gia đình thực hiện ký cam 

kết di dời 09 ngôi mộ trước ngày 30/5/2022; tuyên truyền, vận động được 13/24 

hộ nhận tạm ứng kinh phí với số tiền 5.200.000.000 đồng để bàn giao mặt bằng 

cho Nhà đầu tư trước khi có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư của UBND huyện. 

- Bàn giao mặt bằng: Trong tháng 4 đã vận động bàn giao mặt bằng trước 

khi có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của 

UBND huyện là 47.045,8 m2. Lũy kế đến nay đã vận động các hộ bàn giao mặt 

bằng trước với tổng diện tích là 37 hộ và 01 tổ chức (38/201 hộ; đạt 18,9% số 
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hộ) với diện tích là 12,8 ha (12,8/48,1 ha; đạt 26,6% diện tích).  

 (2) Dự án Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ 

* Địa điểm: Thôn Khun Phang và khu Ga Bắc, Thị trấn Đồng Mỏ, huyện 

Chi Lăng. 

* Quy mô dự án: 19,8ha; tổng số hộ ảnh hưởng dự kiến là 153 hộ. 

* Kết quả thực hiện GPMB tháng 4/2022: 

- Thông báo thu hồi đất: UBND huyện đã ban hành Thông báo thu hồi 

đất đối với 77 hộ gia đình với diện tích là 33.054,6m2. Lũy kế đến nay đã ban 

hành thông báo thu hồi đất cho 156 hộ gia đình với diện tích là 13,9ha. 

- Giá đất cụ thể: Huyện đã trình phương án giá đất cụ thể và đã được Hội 

đồng thẩm định giá đất tỉnh thông qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình 

UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 4/2022. 

- Đo đạc, kiểm đếm: Thực hiện đo đạc kiểm đếm để di chuyển mộ đối với 

43 hộ gia đình. Lũy kế đến nay đã iến hành kiểm kê 152 ngôi mộ của 45 hộ gia 

đình và  kiểm kê cây cối, tài sản trên đất của 34 hộ với diện tích khoảng 7ha.  

- Phê duyệt phương án bồi thường, HT, TĐC: Chưa phê duyệt phương 

án bồi thường, đang chờ giá đất cụ thể. 

- Giải ngân: Đã tạm ứng chi trả cho 24 hộ để di chuyển 79 ngôi mộ với số 

tiền là 665.873.900 đồng. 

- Bàn giao mặt bằng: Chưa có. 

 6. Địa bàn huyện Văn Lãng:  

Có 01 Dự án trọng điểm của tỉnh là Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc khu phi thuế quan. 

 * Địa điểm: Xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng.  

* Quy mô: Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi thực hiện dự án: 64,8ha; đối 

tượng bị ảnh hưởng: 205 hộ. 

* Kết quả thực hiện tháng 4/2022: 

- Đo đạc kiểm đếm: Công tác đo đạc, kiểm đếm đã hoàn thành 100% số 

hộ bị ảnh hưởng Dự án (205/205 hộ) với diện tích 63,54ha/64,8ha đạt 100% 

diện tích đất cần thu hồi (còn khoảng 1,26ha đất Chủ đầu tư đang lập thủ tục 
điều chỉnh quy hoạch nên chưa thực hiện kiểm đếm). 

 - Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ: Trong tháng 4 đã phê duyệt 

phương án BT, HT (02 đợt 12 và 13) cho tổng số 25 hộ với tổng số tiền là 
9,87 tỷ, diện tích đất thu hồi là 4,32 ha. 

- Giải ngân: Chi trả số tiền hơn 4,45 tỷ đồng cho 11 hộ gia đình.  

- Bàn giao mặt bằng: Trong tháng 4 đã bàn giao diện tích 16.917,7m2. Lũy kế 

đến nay đã bàn giao mặt bằng: 9,69/64,8 ha (đạt 12,6% diện tích). 

* Khó khăn vướng mắc:  

 - Về kinh phí chi trả do Chủ đầu tư: Dự án do Công ty TNHH Đầu tư Hữu 

Nghị Phúc Khang là Chủ đầu tư. Đến ngày 16/4/2022, Chủ đầu tư mới bố trí 

được số kinh phí để chi trả là: 7,58 tỷ đồng (đạt 8,15%: 7,58/93 tỷ đồng); do đó 
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từ ngày 16/4/2022 huyện Văn Lãng đã dừng việc mời các hộ đến để chi trả kinh 

phí bồi thường, hỗ trợ theo các quyết định đã phê duyệt. 

- Trên đất thu hồi có nhiều mộ phải di chuyển nhưng dự án khu nghĩa trang 

đang thực hiện GPMB phần nào làm chậm tiến độ GPMB dự án.  

- Dự án có hơn 30 hộ có nhà ở, chưa có quỹ đất tái định cư để bố trí nên 

trong quá trình thu hồi đất người dân chưa đồng thuận. 

  * Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường: Đề nghị UBND tỉnh có ý 

kiến chỉ đạo: 

 - Đối với chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang: 

Khẩn trương tiếp tục bố trí kinh phí để chi trả cho các hộ bị ảnh hưởng Dự án. 

- Đối với UBND huyện Văn Lãng: Yêu cầu báo cáo kết qủa thực hiện nội 

dung UBND tỉnh đã giao tại Thông báo số 136/TB-UBND ngày 16/3/2022: “b) 

Đối với vướng mắc về quỹ đất bố trí tái định cư tại dự án Đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu phi thuế quan thuộc xã 

Tân Mỹ, huyện Văn Lãng: giao UBND huyện Văn Lãng chủ trì, phối hợp với 
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, chủ đầu tư nghiên 

cứu dành một phần diện tích đất của dự án để sử dụng làm quỹ đất tái định cư, 
báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét trong tháng 4/2022.”  

 7. Dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện Đình Lập (01 Dự 

án): Nâng cấp đoạn Km18-Km80, Quốc lộ 4B, tỉnh Lạng Sơn (Phạm vi công 

trình thuộc địa phận huyện Đình Lập). 

Dự án mới được phê duyệt Danh mục Dự án trọng điểm trong Quý 

I/2022; chưa có quyết định chủ trương đầu tư dự án nên chưa đủ cơ sở để thực 

hiện công tác GPMB. 

 8. Địa bàn huyện Bình Gia:  

Tổng số 03 Dự án gồm 02 Dự án thuộc  Hợp phần 2 của Dự án Hạ tầng 

cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc 

Kạn, Lạng Sơn-Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn (ODA). 

(1) Công trình: Xây dựng cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám - Quý 

Hòa - Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (ĐH.61)  

* Địa điểm: Xã Hoa Thám, xã Quý Hòa, xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia.  

* Quy mô: Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi thực hiện dự án: 41,32ha; 

đối tượng bị ảnh hưởng: 278 hộ. 

* Kết quả thực hiện tháng 3/2022:  

- Đo đạc kiểm đếm: Lũy kế đã hoàn thành đo đạc, kiểm đếm 100%. 

- Giải ngân: Chi trả cho 20 trường hợp với số tiền 1.027.164.000 đồng. 

- Bàn giao mặt bằng: Trong tháng có 20 hộ bàn giao mặt bằng diện tích là: 

2.208,4m2. Lũy kế đến nay đã bàn giao diện tích 404.223,9m2 (40,42/41,32 ha (đạt 

97,8% diện tích). 

 * Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường: Đề nghị UBND huyện 

Bình Gia chỉ đạo tập trung hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

các đoạn tuyến còn lại; lập kế hoạch chi tiết để giải quyết các vướng mắc phát 
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sinh tại các đoạn đã thực hiện GPMB, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện di 

chuyển cột hạ thế, trung thế và cột viễn thông trên tuyến (Báo cáo số 458/BC-

BQLDA ngày 14/4/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh). 

(2) Công trình Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Tân Văn - Bình La, 

huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (ĐH.60). 

* Địa điểm: Xã Tân Văn, xã Hồng Thái, xã Bình La, huyện Bình Gia.  

* Quy mô: Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi thực hiện dự án: 8,515ha; 

đối tượng bị ảnh hưởng: 170 hộ. 

* Kết quả thực hiện tháng 3/2022:  

- Đo đạc kiểm đếm: Lũy kế đã hoàn thành đo đạc, kiểm đếm 100%. 

- Giải ngân: Chi trả cho 13 trường hợp với số tiền 928.770.000 đồng. 

- Bàn giao mặt bằng: Trong tháng có 13 hộ bàn giao mặt bằng diện tích là: 

6.070,7m2. Lũy kế đến nay đã bàn giao diện tích 85.092,5m2 (8,509/8,515 ha (đạt 

99,9% diện tích). 

 * Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường: Đề nghị UBND huyện 

Bình Gia chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ di dời điện hạ thế và cột viễn 

thông (Báo cáo số 458/BC-BQLDA ngày 14/4/2022 của Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng tỉnh). 

(3) Dự án cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp (Hợp phần 3): 

Đang thực hiện các thủ tục đầu tư nên chưa thực hiện công tác thu hồi đất, 

bồi thường, GPMB (Báo cáo số 33/BC-DAHP3 ngày 13/4/2022 của Ban Quản 

lý dự án Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp – Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn). 

  9. Dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện Văn Quan. 

Dự án cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp (Hợp phần 3) của Dự án 

Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao 

Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn (ODA). 

Đang thực hiện các thủ tục đầu tư nên chưa thực hiện công tác thu hồi đất, 

bồi thường, GPMB (Báo cáo số 33/BC-DAHP3 ngày 13/4/2022 của Ban Quản 

lý dự án Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp – Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn). 

  10. Dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện Tràng Định. 

Dự án cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp (Hợp phần 3) của Dự án 

Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao 

Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn (ODA). 

Đang thực hiện các thủ tục đầu tư nên chưa thực hiện công tác thu hồi đất, 

bồi thường, GPMB (Báo cáo số 33/BC-DAHP3 ngày 13/4/2022 của Ban Quản 

lý dự án Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp – Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn). 

  B- Kết quả, tiến độ thực hiện công tác GPMB và kiểm tra, rà soát, đề 

xuất phương án giải quyết khó khăn, vướng mắc trong tháng 4/2022. 

  Chi tiết địa bàn từng huyện, Thành phố như sau: 
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  I. Địa bàn thành phố Lạng Sơn (Báo cáo số 286/BC-UBND ngày 15/4/2022). 

1.  Kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB trong tháng 4/2022. 

Trong tháng 4/2022, UBND thành phố chỉ đạo tập trung thực hiện công tác 

BT,HT, TĐC đối với tổng số 16 Dự án  trong đó có 06 Dự án trọng điểm của Tỉnh.  

Thành phố Lạng Sơn đã thực hiện đo đạc kiểm đếm 47 hộ với tổng diện tích 

là 4.766,9 m2 của  08 dự án (theo báo cáo trong tháng không phải cưỡng chế 
kiểm đếm bắt buộc đối với trường hợp nào). Họp thông qua phương án 

BTHTTĐC đối với 161 trường hợp thuộc 11 dự án. Đã ban hành Quyết định thu 

hồi đất và phê duyệt phương án BTHTTĐC đối với 65 hộ gia đình bị ảnh hưởng 

03 dự án với tổng giá trị 12.347.952.100 đồng, 23 ô tái định cư/23 hộ gia đình. 

Chi trả tạm ứng cho  06 hộ bị ảnh hưởng 03 dự án số tiền 3.243.140.000 đồng và 

chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 31 hộ gia đình bị ảnh hưởng 08 dự án số tiền 

12.070.488.000 đồng. Đã ban hành tổng số 11 Quyết định cưỡng chế thu hồi đất 

đối thoại đối 11 hộ gia đình thuộc 02 dự án: Sân golf Hoàng Đồng (07 hộ) và 

Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I (04 hộ); sau khi Ban cưỡng chế đối thoại tính 

đến nay đã có 11/11 hộ đồng ý bàn giao mặt bằng, không phải tổ chức cưỡng 

chế thu hồi đất. Đã bàn giao tổng diện tích 21.648,2 m2 của  35 hộ gia đình để thực 

hiện  07 dự án (kết quả thực hiện chi tiết từng Dự án tại Phụ lục 1). 

2. Nhận xét của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả, tiến độ thực 

hiện GPMB trong tháng 4/2022 trên địa bàn Thành phố so với kỳ trước. 

- Tăng so với tháng trước: Họp thông qua phương án tăng 111 trường hợp và 

06 dự án; chi trả tiền BT, HT tăng 4.720.635.200 đồng và 06 hộ gia đình; chi trả 

tạm ứng tăng 2.421.315.000 đồng, 04 hộ và 01 dự án; bàn giao mặt bằng diện tích 

tăng 11.707,7 m2 số hộ tăng 10 hộ. 

- Giảm so với tháng trước: Thực hiện đo đạc kiểm đếm giảm 41 hộ (diện 

tích tăng 698,4 m2); Phê duyệt phương án BT, HT, TĐC tổng số tiền giảm 

7.220.526.400 đồng tuy nhiên (số hộ tăng 15 hộ, 19 ô tái định cư/ 19 hộ gia đình). 

- Tiến độ thực hiện các Dự án: Cơ bản có tiến triển hơn so với tháng 3/2022 

(diện tích đất bàn giao mặt bằng tăng so với tháng 3 hơn 1 ha). 

  3. Khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tháng 4/2022 (Báo cáo 
286/BC-UBND ngày 15/4/2022 

 3.1. Dự án Khu đô thị Phú Lộc II và đường trục chính 37m đoạn qua 

Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn 

  (1) Trường hợp hộ gia đình ông Hứa Viết Voòng (KĐT Phú Lộc I): 

   a) Nội dung khó khăn, vướng mắc: Chi tiết tại Phụ lục 2. 

   b) Đề xuất của UBND thành phố: 

 - Hủy bỏ toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt tại các Quyết 

định của UBND tỉnh đối với các hộ gia đình ông Hứa Viết Voòng, Hứa Thị Hướng, 

Hứa Văn Kiên. Trên cơ sở đó, UBND thành phố Lạng Sơn sẽ thực hiện việc hủy bỏ 

toàn bộ giá trị bồi thường, hỗ trợ đã phê duyệt cho 03 hộ gia đình nêu trên. 

 - Cho phép UBND thành phố thực hiện việc phê duyệt phương án BT, 

HT, TĐC theo quy định hiện hành, theo hướng: Xác định đối tượng bồi thường, 

hỗ trợ là hộ gia đình ông Hứa Viết Voòng, việc chia tách hồ sơ bồi thường trong 
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hộ gia đình ông Voòng không đảm bảo theo quy định pháp luật do không có 

giấy tờ chia tách hợp pháp. 

 + Về đất đai: Bồi thường đất ở trước 15/10/1993 đối với phần diện tích 

200,0m2; bồi thường, hỗ trợ loại đất nông nghiệp đối phần diện tích 604,9m2 đã 

được cấp giấy CNQSDĐ cho hộ ông Hứa Viết Voòng. 

 + Về nhà cửa, vật kiến trúc: Bồi thường, hỗ trợ 100% nhà cửa, công trình 

vật kiến trúc theo hồ sơ kiểm đếm (bao gồm 02 ngôi nhà xây dựng trên phần diện 
tích đất 200,0m2 dự kiến được bồi thường đất ở và 01 ngôi nhà xây dựng trên 

phần diện tích 604,9m2 đã được cấp giấy CNQSDĐ nông nghiệp do tại thời điểm 
thu hồi đất các trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp đều được tính hỗ 
trợ 100% đơn giá và được tính hỗ trợ bổ sung tại Thông báo số 55/TB-UBND 

ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh). Đơn giá tính toán áp dụng tại thời điểm phê 

duyệt phương án BT, HT. 

 + Về tái định cư: 

 + UBND thành phố sẽ xem xét phê duyệt phương án giao 01 ô TĐC do bị 

thu hồi đất ở, phải di chuyển chỗ ở tại thời điểm thu hồi đất và không còn nơi ở 

nào khác trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ cho hộ gia đình ông Hứa Viết 

Voòng (bao gồm tất cả các thành viên trong hộ gia đình ông Voòng tại thời điểm 

lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ); 

 + Đối với 01 ô đất tái định cư do bị thu hồi đất nông nghiệp đã được họp 

xét ngày 06/4/2008: Đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ khác theo Điều 25, 

Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 bằng việc cho phép giữ nguyên kết 

quả xét 01 ô đất tái định tại 06/4/2008 để thực hiện thủ tục giao đất cho gia đình. 

   c) Kết qủa kiểm tra, rà soát; đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường: 

 * Kết qủa kiểm tra, rà soát của Sở Tài nguyên và Môi trường: 

 Tóm tắt nội dung Báo cáo số 286/BC-UBND ngày 15/4/2022 của UBND 

thành phố như sau: 

 - Về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước đây đã phê duyệt 

đối với gia đình ông Hứa Viết Voòng và các con ông Voòng:  

 Gia đình ông Hứa Viết Voòng có Hộ khẩu thường trú tại thôn Vĩ Hạ, nay 

là thôn Hoàng Thượng, xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn, bị thu hồi tổng 

diện tích 835,5m2 đất nông nghiệp để thực hiện dự án Khu đô thị Phú Lộc I thuộc 

thửa đất số 28, tờ bản đồ địa chính số 09, đất thuộc khối 14, phường Hoàng Văn 

Thụ, Thành phố Lạng Sơn. 

 Ngày 08/12/2004, Ban đền bù GPMB thành phố đã lập thành 03 hồ sơ đo đạc, 

kiểm đếm đứng tên 03 người (ông Voòng và 02 người con): 

 + Ông Hứa Viết Voòng, sinh năm 1947 (Hồ sơ số 108): đứng tên hồ sơ 

kiểm đếm diện tích đất là 278,5m2, theo hồ sơ kiểm đếm lập năm 2004 thể hiện có 

nhà cấp 4 xây dựng năm 2002 (thông tin theo sơ họa nhà cửa, vật kiến trúc); 

 + Ông Hứa Văn Kiên, sinh năm 1972 (con trai ông Voòng): đứng tên hồ sơ 

kiểm đếm diện tích đất là 278,5m2, theo hồ sơ kiểm đếm lập năm 2004 thể hiện có 

nhà cấp 4, xây dựng tháng 10/1992 (thông tin theo sơ họa nhà cửa, vật kiến trúc); 
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 + Bà Hứa Thị Hướng sinh năm 1974 (con gái ông Voòng): đứng tên hồ sơ 

kiểm đếm diện tích đất là 278,5m2, theo hồ sơ kiểm đếm lập năm 2004 thể hiện có 

nhà cấp 4, xây dựng tháng 10/2000 (thông tin theo sơ họa nhà cửa, vật kiến trúc). 

  Tại thời điểm đo đạc kiểm đếm, trong tổng diện tích 835,5m2 đất thu hồi có 

một phần diện tích là 604,9m2 thuộc một phần thửa đất số 28 (thửa 28b) đã được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00167 ngày 16/4/2000 đứng tên hộ 

ông Hứa Viết Voòng, loại đất Vườn; phần diện tích đất còn lại theo hồ sơ đo 

đạc kiểm đếm là 230,6m2 thuộc thửa số 28 chưa có Giấy chứng nhận. 

 Gia đình ông Voòng đã được UBND tỉnh phố phê duyệt phong án bồi 

thường, hỗ trợ tại Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 22/5/2007 cho 03 bố con 

ông Voòng theo đúng 03 hồ sơ kiểm đếm đã lập, giá trị bồi thường về đất là theo 

giá đất nông nghiệp và công trình nhà ở, vật kiến trúc trên đất; cụ thể: 

 + Ông Hứa Viết Voòng: 107.598.620 đồng; 

 + Ông Hứa Văn Kiên (con trai ông Voòng): 101.706.720 đồng; 

 + Bà Hứa Thị Hướng (con gái ông Voòng): 101.185.920 đồng. 

 Sau đó được phê duyệt bổ sung tại 02 Quyết định: số 1782/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2009 của UBND tỉnh và số 1744/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của 

UBND thành phố (là giá trị bồi thường, hỗ trợ nhà cửa, vật kiến trúc + giá trị 
bổ sung chênh lệch phương án bồi thường, hỗ trợ về đất đai, nhà cửa và vật kiến 

trúc, được tính cho ông Hứa Viết Voòng). 

 Về hỗ trợ đất tái định cư: Hội đồng BT, HT, TĐC dự án đã cộng gộp diện 

tích đất nông nghiệp (hồ sơ kiểm đếm đứng tên ông Voòng và 02 người con) và 

họp xét đủ điều kiện hỗ trợ giao cho hộ ông Voòng 01 ô đất tái định cư (K=0,8) 

do thu hồi 835,5m2 đất nông nghiệp (tại biên bản họp xét ngày 06/4/2008) theo 

quy định tại Điều 36, Quyết định số 07/2005/QĐ-UBND ngày 14/02/2005 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Đến nay gia đình ông Voòng gồm ông Voòng và 02 người con (ông Kiên 

và bà Hướng) vẫn chưa chấp hành vnhận tiền và bàn giao mặt bằng; UBND 

thành phố thực hiện rà soát hồ sơ để thực hiện các trình tự, thủ tục cưỡng chế 

thu hồi đất theo quy định. 

 - Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, hồ sơ địa chính và các tài liệu 

có liên quan đến khu đất thu hồi: 

 + Kiểm tra rà soát đối chiếu với bản đồ địa chính và trích đo thu hồi đất 

thì thửa đất số 28 chỉ có diện tích là 804,9m2 (giảm 30,6m2 so với hồ sơ bồi 

thường được lập năm 2004). Trên bản đồ địa chính số 09 phường Hoàng Văn 

Thụ lập năm 1997 thể hiện thửa đất số 28 có nhà (G1). Ngày 16/4/2000, hộ ông 

Hứa Viết Voòng đã được cấp Giấy CNQSD đất theo loại đất nông nghiệp 

(Vườn) đối với một phần diện tích là 604,9m2 thuộc thửa số 28b. Kiểm tra hồ sơ 

lưu trữ tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố: hồ sơ cấp Giấy chứng 

nhận (lần đầu) đối với thửa đất số 28b diện tích 604,9m2 cho hộ ông Voòng thời 

điểm năm 2000 không có sơ đồ, không có vị trí và ranh giới cụ thể; đồng thời 

làm việc với Khối 14, phường Hoàng Văn Thụ cho thấy hộ gia đình ông Hứa Viết 

Voòng không có thông tin kê khai thửa đất nào khác ngoài phần diện tích đất thu 

hồi để thực hiện dự án. Kiểm tra sổ mục kê và các tài liệu quản lý đất đai lưu trữ 



 

 

18 

tại UBND phường Hoàng Văn Thụ cho thấy phần còn lại của thửa đất số 28 diện 

tích 200,0m2 chưa có thông tin kê khai, đăng ký, chưa được cấp Giấy chứng 

nhận. Kiểm tra bản đồ địa chính số 09 (bản giấy) thể hiện thửa đất số 28 được 

chia thành 02 thửa là thửa 28b diện tích 604,9m2 và thửa 28a với diện tích 

200,0m2  loại đất theo bản đồ địa chính thể hiện thửa 28a là G1; việc chia tách 28 

a và 28b chỉ chỉnh sửa nét mờ bằng chì thể hiện trên Bản đồ địa chính. 

 Đối chiếu với Bản đồ giải thửa đo vẽ năm 1989: thửa đất số 28, tờ bản đồ 

địa chính số 09 phường Hoàng Văn Thụ có tổng diện tích là 804,9m2 thuộc một 

phần thửa đất số 527, tờ bản đồ giải thửa số 14 - xã  Hoàng Đồng, chủ sử dụng 

là đội 2b Hoàng Thượng. 

 + Kiểm tra hiện trạng sử dụng khu đất thu hồi (ngày 28/02/2022) thuộc 

thửa đất số 28 tờ bản đồ địa chính số 09 phường Hoàng Văn Thụ với tổng diện 

tích là 804,9m2 cho thấy: Trên khu đất 804,9m2 thu hồi có 03 ngôi nhà cấp 4 đã 

được kiểm đếm và lập thành 03 hồ sơ bồi thường năm 2004. Qua đối chiếu giữa 

thực tế và bản đồ địa chính đo vẽ năm 1997 cho thấy, ngôi nhà cấp 4 đã được 

lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ đứng tên ông Hứa Văn Kiên là ngôi nhà được thể 

hiện trên bản đồ địa chính và theo hồ sơ bồi thường ngày 08/12/2004 thì ngôi 

nhà trên được xây dựng tháng 10/1992; Hai ngôi nhà cấp 4 còn lại năm 2004 

được lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ đứng tên ông Hứa Viết Voòng và bà Hứa Thị 

Hướng không được thể hiện trên tờ bản đồ địa chính số 09, phường Hoàng Văn 

Thụ và theo hồ sơ kiểm đếm đã lập ngày 08/12/2004 thì ngôi nhà của bà Hứa 

Thị Hướng được thể hiện xây dựng tháng 10/2000 và ngôi nhà của ông Hứa Viết 

Voòng được thể hiện xây dựng tháng 10/2002. Ngôi nhà của bà Hứa Thị Hướng 

được xây dựng sát với ngôi nhà của ông Hứa Văn Kiên; còn lại ngôi nhà của 

ông Hứa Viết Voòng được xây dựng lùi lại phía sau. 

 + Kiểm tra, xác minh về nguồn gốc, quá trình sử dụng khu đất: tại buổi làm 

việc ngày 19/01/2022 ông Voòng cho biết: Nguồn gốc là đất ông cha để lại, sau khi 

hợp tác xã Hoàng Thượng tan rã, gia đình sử dụng lại như hiện nay và chia cho các 

con để làm nhà ở từ năm 1992 đến nay ổn định và không có tranh chấp. Hàng năm 

gia đình vẫn đóng thuế nhà đất đầy đủ từ năm 1994 đến đến năm 2000 (gia đình đã 

cung cấp biên lai thu thuế nhà đất ngày 27/4/2001, theo đó truy thu nộp thuế nhà 

đất từ năm 1994 đến năm 2000); sau đó thì khu đất vào quy hoạch Dự án Khu đô 

thị Phú Lộc I. Làm việc với khối 14, phường Hoàng Văn Thụ cho thấy vào thời 

điểm trước năm 2002 ông Hứa Viết Voòng vẫn thờ cúng Liệt sỹ Hứa Viết Bông và 

vẫn qua lại chăm nom ngôi nhà trên khu đất thu hồi. 

+ Kiểm tra, xác minh về nhà ở, đất ở khác và hoàn cảnh gia đình ông Voòng: 

Kiểm tra sổ đăng ký hộ khẩu lưu trữ tại Công an xã Hoàng Đồng cho thấy 

hộ gia đình ông Hứa Viết Voòng có đăng ký (không có nơi chuyển đến) hộ khẩu 

thường trú tại thôn Vĩ Hạ, nay là thôn Hoàng Thượng, xã Hoàng Đồng từ ngày 

08/12/2003, tính đến thời điểm hiện tại gồm 05 thành viên: Ông Voòng, sinh năm 

1947 là chủ hộ; vợ ông Voòng và 02 vợ chồng con gái (Hứa Thị Hướng, sinh năm 

1974); 01 cháu ngoại sinh năm 2004 (con trai bà Hướng). Vợ ông Voòng và 02 

vợ chồng con gái ông Voòng thể hiện trên sổ Hộ khẩu: nghề nghiệp làm ruộng. 

Gia đình ông Hứa Văn Kiên (con trai ông Voòng) đã tách khẩu sổ Hộ khẩu 

riêng: Qua kiểm tra (không có nơi chuyển đến) Sổ hộ khẩu lưu trữ tại Công an xã 
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Hoàng Đồng cho thấy hộ gia đình ông Kiên có đăng ký hộ khẩu thường trú tại 

thôn Vĩ Hạ, nay là thôn Hoàng Thượng, xã Hoàng Đồng từ ngày 02/02/2004, do 

ông Kiên là chủ hộ; tính đến thời điểm hiện tại gồm 06 thành viên: Ông Hứa Văn 

Kiên, sinh năm 1972; vợ ông Kiên; 02 vợ chồng con trai ông Kiên cùng sinh năm 

1993 và 02 cháu nội sinh năm 2004 và 2019. Vợ chồng ông Kiên và 02 vợ chồng 

con trai ông Kiên thể hiện trên sổ Hộ khẩu: nghề nghiệp làm ruộng. 

 - Nhận định của UBND thành phố: Trên khu đất bị thu hồi của hộ gia 

đình ông Hứa Viết Voòng có 03 ngôi nhà cấp 4, trong đó 02 ngôi nhà xây dựng 

liền nhau được kiểm đếm lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ cho ông Hứa Văn Kiên và 

bà Hứa Thị Hướng được xây dựng trên phần diện tích 200,0m2 chưa được cấp 

giấy CNQSD đất, ngôi nhà còn lại được lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ cho ông 

Hứa Viết Voòng được xây dựng trên phần diện tích đã được cấp giấy CNQSDĐ 

nông nghiệp đứng tên hộ ông Hứa Viết Voòng. 

 - Nhận xét của Sở Tài nguyên và Môi trường: Từ nội dung báo cáo nêu 

trên của UBND thành phố cho thấy thửa đất số 28 tờ bản đồ địa chính số 09 

phường Hoàng Văn Thụ có tổng diện tích 804,9m2 trong đó có một phần diện 

tích thửa đất (604,9m2) năm 2000 đã được cấp Giấy chứng nhận đất nông nghiệp 

mang tên hộ ông Voòng; đến năm 2002 ông Voòng đã xây dựng 01 Ngôi nhà 

trên khu đất đã được cấp Giấy chứng nhận đất nông nghiệp và làm nơi thờ cúng 

Liệt sỹ Hứa Viết Bông - em trai ông Voòng, trước khi bị thu hồi thực hiện Dự án 

ông Voòng vẫn đi lại sử dụng ngôi nhà đó. Phần diện tích đất còn lại (200,0m2) 

của thửa số 28 chưa được cấp Giấy chứng nhận, trên phần diện tích 200,0m2 có 

02 ngôi nhà gồm 01 nhà xây dựng năm 1992 do gia đình con trai của ông Voòng 

là Hứa Văn Kiên sử dụng và 01 nhà xây năm 2000 do gia đình con gái của ông 

Voòng là Hứa Thị Hướng sử dụng. Theo nội dung báo cáo thì ông Voòng đã 

chia đất cho các con là nhà ở từ năm 1992; tuy nhiên tại Báo cáo 286/BC-UBND 

ngày 15/4/2022 của UBND thành phố không ghi rõ là hiện trạng 02 người con 
của ông Voòng có đang trực tiếp ở trên 02 ngôi nhà thu hồi hay không; qua trao 

đổi với cơ quan chuyên môn của Thành phố cho biết từ khi Dự án triển khai 

thực hiện thi công đến nay (khoảng năm 2006-2007) do đường Bà Triệu cao hơn 

vị trí khu đất nên Nhà ở của các hộ trong khu vực thấp trũng, khi trời mưa thì 

úng lụt, mất vệ sinh, khó khăn trong sinh hoạt đời sống nên gia đình 02 người 

con của ông Voòng không còn ở tại 02 ngôi nhà trên đất thu hồi, hiện tại 02 ngôi 

nhà cấp 4 của ông Kiên và bà Hướng vẫn để đồ phục vụ việc rửa xe của gia đình 

(có ảnh chụp), ngôi nhà của ông Voòng cũng không còn thờ cúng Liệt sỹ Hứa 

Viết Bông (đã chuyển về nhà ở Vỹ Thượng, xã Hoàng Đồng).  

 Như vậy, căn cứ khoản 1, Điều 42 của Luật Đất đai năm 2003 thì ông 

Voòng là đối tượng được bồi thường đối với toàn bộ diện tích 604,9m2 đã được 

cấp Giấy chứng nhận đất nông nghiệp; phần diện tích 200,0m2 thuộc phần diện 

tích đất còn lại của thửa số 28 chưa được cấp Giấy chứng nhận phải được xem 

xét bồi thường cho người đang trực tiếp sử dụng, đủ điều kiện cấp Giấy chứng 

nhận theo Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003. 

Tuy nhiên, năm 2004 việc lập hồ sơ đo đạc, kiểm đếm, ban hành Quyết 

định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường diện tích đất chia đều toàn 
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bộ diện tích thửa đất số 28 cho 03 bố con ông Voòng (bao gồm cả diện tích 

604,9m2 đã được cấp Giấy chứng nhận cho ông Voòng) là không đúng quy định 

của Luật Đất đai năm 2003, cụ thể không đúng đối tượng được bồi thường về 
đất theo quy định tại khoản 1, Điều 42 của Luật Đất đai năm 20034.  

Nay UBND thành phố thực hiện các trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi 

đối với thửa đất số 28 tờ bản đồ số 09 với tổng diện tích 804,9m2 theo hồ sơ đo 

đạc, kiểm đếm năm 2004 đối với 03 bố con ông Voòng gồm: ông Hứa Viết 

Voòng (278,5m2), con trai là Hứa Văn Kiên 278,5m2) và con gái là Hứa Thị 

Hướng (278,5m2); là không thể thực hiện được vì không đúng đối tượng quy 

định tại khoản 1, Điều 42 của Luật Đất đai năm 2003 đối với diện tích 604,9m2 

ông Voòng đã được cấp Giấy chứng nhận. 

- Đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường: Từ những căn cứ nêu trên 

cho thấy do Quyết định thu hồi đất và phêt duyệt phương án bồi thường về đất chưa 

đúng đối tượng theo quy định pháp luật đất đai nên cần phải thu hồi, hủy bỏ 

Quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ trước đây để UBND thành 

phố thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, GPMB theo đúng quy 

định hiện hành. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh xem xét đồng 

ý về chủ trường như đề xuất của UBND thành phố, cụ thể: Giao UBND thành phố 

rà soát, tự thu hồi, hủy bỏ Quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi 

thường đã ban hành đối với thửa đất 28, tờ bản đồ địa chính số 09 phường 

Hoàng Văn Thụ cho 03 trường hợp: ông Hứa Viết Voòng, Hứa Văn Kiên và 

Hứa Thị Hướng; trong trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh thì lập Tờ 

trình và chuyển đầy đủ hồ sơ trình UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi 
trường) hủy giá trị bồi thường, hỗ trợ đã phê duyệt theo quy định (tương tự như 
trường hợp ông Nguyễn Đình Thàng trong cùng dự án Khu đô thị Phú Lộc I). 

d) Ý kiến thống nhất tại cuộc họp ngày 25/4/2022: Các thành phần 

tham dự cuộc họp thống nhất như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 (2) Trường hợp hộ gia đình bà Phạm Thị Hòe, hiện nay ông Trần Sơn 

Long đang sử dụng (thuộc nút giao thông giữa đường trục chính 37m và 

đường Bông Lau - Khu đô thị Phú Lộc II và đường trục chính 37m). 

  a) Nội dung khó khăn, vướng mắc: Chi tiết tại Phụ lục 2. 

   b) Đề xuất của UBND thành phố: 

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho hộ ông Trần Sơn Long do hiện 

nay ngôi nhà của bà Phạm Thị Hòe bị thu hồi để thực hiện dự án ông Trần Sơn 

Long và vợ, con vẫn đang sinh sống, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự 

án. Căn cứ quy định tại khoản 4, Điều 6; Điều 25, Nghị định 47/2014/NĐ-CP và 

Khoản 4, Điều 17, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2021/QĐ-

UBND của UBND tỉnh, UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh xem xét áp dụng 

biện pháp hỗ trợ khác để ổn định đời sống đối với hộ ông Trần Sơn Long do 

                   
4
 “Điều  4 2 .  Bồi thường, tái định cư cho người có đất bị thu hồi: 1. Nhà nước thu hồi đất của người 

sử dụng đất mà người bị thu hồi đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 50 của Luật này thì người bị thu hồi đất được bồi thường, 

trừ các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 và các điểm b, c, d, đ và g 

khoản 1 Điều 43 của Luật này.” 
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không còn nơi ở nào khác trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ; giá trị hỗ trợ 

tương đương 01 ô đất tại khu tái định cư; giá thu tiền sử dụng đất theo quy định 

tại khoản 3, Điều 19, quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2021/QĐ-

UBND (K=1,5). Trên cơ sở đó, UBND thành phố sẽ làm việc với ông Trần Sơn 

Long, đồng thời hướng dẫn ông Trần Sơn Long hoàn thiện các thủ tục ủy quyền 

theo quy định của pháp luật để nhận tiền và bàn giao mặt bằng. 

c) Kết qủa kiểm tra, rà soát; đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường: 

 * Kết qủa kiểm tra, rà soát của Sở Tài nguyên và Môi trường: 

 Tóm tắt nội dung Báo cáo số 286/BC-UBND ngày 15/4/2022 của UBND 

thành phố như sau: 

- Về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước đây đã phê duyệt 

đối với gia đình bà Phạm Thị Hòe: 

Bà Phạm Thị Hòe có Hộ khẩu thường trú tại khối 12, phường Hoàng Văn 

Thụ đứng tên hồ sơ kiểm đếm lập ngày 31/10/2008 đối với diện tích 122,2m2 đất 

nông nghiệp thu hồi để thực hiện Dự án thuộc khối 14, phường Hoàng Văn Thụ. 

Trong tổng diện tích 122,2m2 đất thu hồi có: 102,6m2 đã được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất nông nghiệp (Lúa) số 01818 ngày 30/9/2003 đứng tên bà 

Phạm Thị Hòe; phần diện tích còn lại là 19,6m2 chưa được cấp Giấy chứng nhận 

nhưng nằm trong khuôn viên của gia đình bà Phạm Thị Hòe sử dụng ổn định và 

không có tranh chấp.  

Hồ sơ kiểm đếm năm 2008 thể hiện trên đất thu hồi có nhà ở xây dựng 

năm 2003 và trồng một số cây ăn quả. Bà Hòe đã được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ đối với toàn bộ diện tích 122,2m2 đất nông nghiệp 

tại Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 với tổng giá trị bồi thường, 

hỗ trợ là: 166.965.525 đồng (Giá trị bồi thường về đất là 5.132.400 đồng; bồi 

thường nhà cửa, công trình vật kiến trúc là 102.995.125 đồng; bồi thường, hỗ 
trợ cây cối hoa màu là 182.000 đồng; hỗ trợ 35% giá đất ở liền kề là55.601.000 
đồng; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm là 3.055.000 đồng). 

Về hỗ trợ tái định cư: Tại thời điểm phê duyệt phương án BT, HT, ngoài 

nhà đất thu hồi thì hộ bà Hòe có nhà và đất sử dụng ổn định tại cùng trên địa bàn 

phường Hoàng Văn Thụ (khối 12), thành phố Lạng Sơn, do đó không đủ điều 

kiện được xem xét hỗ trợ giao đất tái định cư theo quy định. 

Ngày 12/6/2021, ông Trần Sơn Long (là cháu của bà Hòe) có đơn gửi 

UBND thành phố về việc điều chỉnh tên tại hồ sơ bồi thường, hỗ trợ từ bà Phạm 

Thị Hòe thành tên ông Trần Sơn Long với lý do: Bà Phạm Thị Hòe đã có giấy tờ 

mua bán đất và nhà ở viết tay đề ngày 20/8/2006 cho ông Trần Sơn Long. Ngày 

29/9/2021, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 2782/UBND-PTQĐ về việc 

trả lời đơn kiến nghị của ông Trần Sơn Long với nội dung cơ bàn là: “Căn cứ quy 
định pháp luật đất đai, việc chuyển nhượng theo giấy tờ viết tay đề ngày 
20/8/2006 do gia đình ông Trần Sơn Long cung cấp không được công chứng, 

chứng thực là không đảm bảo theo quy định của pháp luật. Do đó việc các cơ 
quan nhà nước lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ đứng tên bà Phạm Thị Hòe năm 
2009 theo đúng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bà Hòe đã ký xác nhận 
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hồ sơ là đã đảm bảo theo đúng quy định. Ông Trần Sơn Long không phải chủ 

thể hợp pháp đối với khu đất thu hồi của hộ bà Phạm Thị Hòe.” 

Đến nay gia đình bà Phạm Thị Hòe và ông Trần Sơn Long chưa chấp 

hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng. UBND thành phố sẽ thực hiện rà soát để 

thực hiện các trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. 

 - Ngày 26/11/2021, Hội đồng BT, HT, TĐC dự án đã họp và thống nhất 

giao các cơ quan của thành phố xác minh, kết quả: nguồn gốc khu đất trước đây 

bà Phạm Thị Hòe nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Đức Công khoảng năm 
2002, tại thời điểm nhận chuyển nhượng trên đất đã có ngôi nhà cấp 4 ông Công 
xây dựng. Đến năm 2006, bà Phạm Thị Hòe chuyển nhượng lại cho cháu là ông 

Trần Sơn Long, chỉ có giấy tờ viết tay. Gia đình ông Long sinh sống tại ngôi nhà 
trên từ năm 2006 đến nay ổn định và không có tranh chấp. Ngoài ngôi nhà nêu 
trên, ông Long không còn nơi ở nào khác trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ. 

Các thành viên gia đình ông Long hiện nay gồm 04 người: Ông Trần Sơn Long, 
sinh năm 1987, nghề nghiệp Công an huyện Bắc Sơn; bà Hoàng Thị Mai Chi, sinh 
năm 1985, vợ ông Trần Sơn Long, nghề nghiệp công an phòng Quản lý hành 

chính, Công an tỉnh và 02 con trai của ông Sơn, bà Chi (sinh năm 2008 và năm 
2011) đang là học sinh. 

- Nhận định của UBND thành phố: Khu đất thu hồi của hộ bà Phạm Thị 

Hòe là khu đất có vị trí rất thuận lợi cho việc giao thương, có giá trị kinh tế cao. 

Khi nhà nước thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính 37m đoạn qua 

Khu đô thị Phú Lộc I+II, khu đất trên thuộc lòng đường nút giao thông giao cắt 

giữa đường trục chính 37m và đường Bông Lau, nên ảnh hưởng lớn đến giá trị 

kinh tế của gia đình bà Phạm Thị Hòe. Ngoài ra, việc ông Trần Sơn Long nhận 

chuyển nhượng lại nhà đất nêu trên của bà Hòe, tuy không đảm bảo theo quy định 

của pháp luật nhưng hiện nay gia đình ông Sơn gồm 02 người vẫn sinh sống tại 

ngôi nhà được xây dựng trên nhà, đất thu hồi; do đó ảnh hưởng không nhỏ đến 

đời sống và sinh hoạt hàng ngày của gia đình ông Trần Sơn Long. Trường hợp hộ 

ông Long cũng tương tự như trường hợp hộ bà Nông Thị Sinh nhận chuyển 

nhượng của bà Lộc Thị Keo (Chao); bà Sinh không thuộc đối tượng bị thu hồi 

đất để thực hiện dự án nhưng do bà Nông Thị Sinh không còn nơi ở nào khác, ở 

nhờ nhà và đất đã được lập hồ sơ bồi thường và phê duyệt cho bà Lộc Thị Keo; 

trên cơ sở đề xuất của UBND thành phố và đã được UBND tỉnh đồng ý tại Thông 

báo số 646/TB-UBND ngày 04/11/2019.  

Do đó, UBND thành phố đã đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ khác để ổn 

định đời sống đối với hộ ông Trần Sơn Long do không còn nơi ở nào khác trên 

địa bàn phường Hoàng Văn Thụ; giá trị hỗ trợ tương đương 01 ô đất tại khu tái 

định cư; giá thu tiền sử dụng đất (K=1,5).  

* Nội dung thống nhất của Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, 

ngành tại cuộc họp ngày 25/4/2022: Tại cuộc họp ngày 25/4/2022, Sở Tài 

nguyên và Môi trường và các thành phần tham dự cuộc họp thống nhất như đề 

xuất của UBND thành phố là đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ khác để ổn định 
đời sống đối với hộ ông Trần Sơn Long; giá trị hỗ trợ tương đương 01 ô đất tại 

khu tái định cư; giá thu tiền sử dụng đất (K=1,5).  
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 Tuy nhiên, sau khi rà soát lại hồ sơ, tài liệu do UBND thành phố chuyển 

đến cho thấy: Có đầy đủ tài liệu, hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và các tài 

liệu liên quan đến việc sử dụng đất, hoàn cảnh gia đình của hộ bà Phạm Thị Hòe 

từ năm 2008 đến nay. Còn đối với gia đình ông Trần Sơn Long chỉ có: 01 Công 

văn số 2872/UBND-PTQĐ ngày 29/9/2021 V/v trả lời đơn đề nghị của ông Trần 
Sơn Long; 01 Biên bản làm việc lập ngày 08/12/2021 trong biên bản ghi ý kiến 
của Khối trưởng khối 14, phường Hoàng Văn Thụ về việc gia đình ông Long có 

04 người sinh sống tại Ngôi nhà cấp 4 của bà Hòe bị thu hồi; ngoài ra không 

còn hồ sơ, tài liệu nào khác. Như vậy, hồ sơ, tài liệu do UBND thành phố cung 

cấp tại thời điểm hiện nay chưa có đầy đủ hồ sơ (Đăng ký Hộ khẩu thường trú, 

Tạm trú, Biên lai nộp thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp, Hợp đồng + Biên lai 
tiền điện, nước, VSMT,...) để chứng minh đối với nội dung báo cáo của UBND 

thành phố là “Gia đình ông Long gồm 04 người trực tiếp sinh sống tại ngôi nhà 

trên từ năm 2006 ổn định đến nay...; ngoài ngôi nhà nêu trên ông Long không còn 
nơi ở nào khác trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ.”  

 d) Đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường: Từ những nội dung trên 

cho thấy tài liệu, hồ sơ do UBND thành phố cung cấp chưa đủ cơ sở để xác định  

gia đình ông Long gồm 04 người trực tiếp sinh sống tại ngôi nhà của bà Hòe từ 
năm 2006 ổn định đến nay...; ngoài ngôi nhà của bà Hòe nêu trên ông Long không 

còn nơi ở, đất ở nào khác trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ. Sở Tài nguyên và 

Môi trường đề nghị UBND tỉnh chưa đồng ý với đề xuất của UBND thành phố về 

việc đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ khác để ổn định đời sống đối với hộ ông 

Trần Sơn Long; giá trị hỗ trợ tương đương 01 ô đất tại khu tái định cư; giá thu 
tiền sử dụng đất (K=1,5), vì không có cơ sở. 

3.2. Dự án : Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn  

a) Nội dung khó khăn, vướng mắc: Chi tiết tại Phụ lục  2 kèm theo báo cáo. 

   b) Đề xuất của UBND thành phố: Hộ ông Đoàn Văn Giáp không có đất 

thu hồi tại Dự án nhưng do gia đình ông Giáp có 05 nhân khẩu, hoàn cảnh gia đình 

khó khăn, nguồn thu nhập chính của gia đình cũng chủ yếu là nông nghiệp, hiện 

còn 02 người con trai chưa lập gia đình. Để tạo điều kiện cho gia đình ông Giáp ổn 

định đời sống do bị ảnh hưởng Dự án, căn cứ khoản 4, Điều 6 và Điều 25 Nghị 

định 47/2014/NĐ-CP, UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ khác 

bằng việc giao cho hộ ông Đoàn Văn Giáp 01 ô đất tại khu TĐC, giá thu tiền sử 

dụng đất theo khoản 3, Điều 19, Quyết định 07/2021/QĐ-UBND (K = 1,5). 

c) Kết qủa kiểm tra, rà soát; đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường: 

 * Kết qủa kiểm tra, rà soát của Sở Tài nguyên và Môi trường:  

  Theo nội dung báo cáo của UBND thành phố cho thấy như sau: 

- Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:  

 Trên cơ sở xem xét hồ sơ đo đạc, kiểm đếm; ngày 19/3/2022, Hội đồng 

BT, HT và tái định cư Dự án đã họp và kết luận về việc bồi thường, hỗ trợ đối với  

hộ ông Đoàn Văn Giáp và em trai là hộ ông Đoàn Văn Ngọ như sau:  

   + Hộ ông Đoàn Văn Giáp bị thu hồi và được tính bồi thường diện tích 

60,0m2 theo loại đất nông nghiệp thuộc một phần thửa đất số 318 và 319 tờ bản 
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đồ địa chính số 75 xã Hoàng Đồng. Hiện trạng diện tích 60,0m2 đất nông nghiệp 

là đất trống, trên đất không có Nhà ở. 

  + Hộ ông Đoàn Văn Ngọ (em trai của ông Giáp) được tính bồi thường tổng 

diện tích 424,0m2 theo loại đất nông nghiệp (đất vườn) thuộc thửa đất số 317 tờ 

bản đồ địa chính số 75 đo vẽ năm 2001 xã Hoàng Đồng; thửa đất 317 có tổng 

diện tích 780,0m2 ông Ngọ đã được cấp GCNQSD đất vườn số 02123 năm 

2003. Hiện trạng tại thời điểm kiểm đếm trên một phần thửa đất số 317 của ông 

Ngọ (thuộc thửa đất số 316.1, tờ bản đồ trích đo số TĐ-11, diện tích 116,0m2) có 

01 ngôi nhà cấp 4 xây dựng năm 2009 do gia đình ông Giáp đang trực tiếp ở. 

+ Tại cuộc họp Hội đồng BT, HT và tái định cư Dự án đã thống nhất báo 

cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ giao cho ông Đoàn Văn Giáp 01 ô đất tái định cư 

theo trường hợp khác. 

 - Nguồn gốc hình thành ngôi nhà cấp 4 xây dựng năm 2009 do gia đình 

ông Giáp đang trực tiếp sử dụng nay bị thu hồi để thực hiện Dự án: Sau khi 

lập gia đình, ông Đoàn Văn Giáp (sinh năm 1964) được bố đẻ là ông Đoàn Quốc 

Tiến chia đất cho và cùng sinh sống ở trên căn nhà chiên cay xây dựng từ trước 

năm 1980 trên một phần thửa đất số 317 tờ bản đồ địa chính số 75; tuy nhiên 

năm 2003 thửa đất số 317 đã được cấp Giấy CNQSD đất cho hộ ông Đoàn Văn 

Ngọ (em trai ông Giáp). Đến năm 2009, Nhà nước hỗ trợ ông Giáp xây dựng 01 

ngôi nhà đại đoàn kết trên nền nhà cũ theo Quyết định số 86/QĐ-BVĐ ngày 

24/9/2008 về việc hỗ trợ kinh phí xây nhà "Đại đoàn kết". Ngày 19/12/2021, ông 

Đoàn Quốc Tiến đã chết do tuổi già. Sau khi bố chết, ông Đoàn Văn Giáp cùng 

gia đình vẫn tiếp tục sinh sống trên thửa đất để ở ổn định, không có tranh chấp. 

Việc bồi thường cho ông Ngọ (em trai ông Giáp) đối với phần diện tích đất có 

Nhà cấp 4 xây trên tại thửa 317 mà gia đình ông Giáp đang trực tiếp ở thì hai 

anh em ông Giáp, ông Ngọ tự thống nhất, không thắc mắc, khiếu kiện. 

  - Kiểm tra, xác minh điều kiện, hoàn cảnh gia đình ông Giáp: Ông Đoàn 

Văn Giáp có hộ khẩu thường trú tại thôn Chi Mạc, xã Hoàng Đồng, thành phố 

Lạng Sơn (nơi có nhà, đất bị thu hồi) theo Sổ hộ khẩu gia đình số 101 HĐ1569 

gồm 05 nhân khẩu do ông Giáp sinh năm 1964 là Chủ hộ; 04 thành viên còn lại 

là vợ ông Giáp, 03 người con gồm 02 con trai sinh năm 1991, 2002 và 01 con 

gái sinh năm 1993. Hoàn cảnh gia đình của ông Giáp thuộc diện khó khăn, guồn 

thu nhập chủ yếu của gia đình là từ nông nghiệp, không ổn định: ông Giáp 

không có nghề nghiệp, ở nhà; vợ ông Giáp bán hàng rong, rau, hoa quả; con trai 

lớn sinh năm 1991 làm thợ sơn; con gái sinh năm 1993 đã lập gia đình, ở với 

nhà chồng. UBND thành phố xác định ngoài nhà bị thu hồi thực hiện dự án (xây 

trên đất nông nghiệp bồi thường cho ông Ngọ - em trai), gia đình ông Giáp 

không còn nơi ở khác trên địa bàn xã Hoàng Đồng (Báo cáo số 66/BC-UBND 
ngày 14/3/2022 của UBND xã Hoàng Đồng). 

* Đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường:  Từ những nội dung trên cho 

thấy gia đình ông Đoàn Văn Giáp có hộ khẩu thường trú tại thôn Chi Mạc, xã 

Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn (nơi có nhà, đất bị thu hồi) sử dụng Nhà cấp 

4 (Nhà xây từ nguồn kinh phí “xây nhà đại đoàn kết” của Ban vận động 

“Quỹ vì người nghèo” thành phố Lạng Sơn) nay bị thu hồi để thực hiện Dự án; 
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tuy nhiên Nhà của gia đình ông Giáp đang ở được xây trên đất nông nghiệp đủ 

điều kiện bồi thường cho em trai ông Giáp là Đoàn Văn Ngọ (ông Ngọc đã được 

cấp Giấy chứng nhận đất nông nghiệp). Như vậy, ông Giáp không bị thu hồi đất 

nhưng thuộc trường hợp bị ảnh hưởng Dự án nên phải di chuyển chỗ ở, không 

còn nơi ở khác trên địa bàn xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn. Hoàn cảnh 

gia đình ông Giáp thuộc diện khó khăn, vợ chồng ông Giáp và con trai sinh năm 

1991 (hiện chưa lập gia đình) thu nhập không ổn định, thu nhập chủ yếu là từ 

nông nghiệp. Căn cứ quy định tại Điều 25 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ và khoản 4, Điều 17 Quyết định 07/2021/QĐ-UBND 

ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh 

đồng ý với đề xuất của UBND thành phố, cụ thể: Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh 
đồng ý áp dụng biện pháp hỗ trợ khác để ổn định đời sống đối với hộ gia đình ông 
Đoàn Văn Giáp, hộ khẩu thường trú tại thôn Chi Mạc, xã Hoàng Đồng, thành 

phố Lạng Sơn. Giá trị hỗ trợ khác bằng việc giao 01 ô đất có thu tiền sử dụng 
đất tại khu tái định cư; giá thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3, Điều 
19, Quyết định 07/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh  (K = 1,5). 

d) Ý kiến thống nhất tại cuộc họp ngày 25/4/2022: Các thành phần 

tham dự cuộc họp thống nhất như đề xuất của UBND thành phố và Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

3.3.  Dự án Khu đô thị Bến Bắc, phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn. 

a) Nội dung khó khăn, vướng mắc: Chi tiết tại Phụ lục  2 kèm theo báo cáo. 

b) Đề xuất của UBND thành phố: Xét thấy gia đình bà Chu Thị Phương 

(con gái ông Chu Văn Lót) là hộ có điều kiện hoàn cảnh khó khăn, thu nhập 

thấp, không có chỗ ở, diện tích đất bị thu hồi nhiều. Để tạo điều kiện cho gia 

đình sớm ổn định cuộc sống do bị ảnh hưởng dự án, căn cứ Điều 25, Nghị định 

47/2014/NĐ-CP và Khoản 2, Điều 19, Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 

16/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn, UBND thành phố đề nghị UBND tỉnh xem 

xét, hỗ trợ khác bằng việc giao cho hộ bà Chu Thị Phương 01 ô đất tại khu tái 

định cư, giá thu tiền sử dụng đất với hệ số K = 1,2. 

  c) Kết quả kiểm tra, rà soát: 

  Theo nội dung báo cáo của UBND thành phố cho thấy như sau: 

- Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Theo Biên bản kiểm đếm 

lập ngày 17/8/2021, hộ bà Chu Thị Phương bị thu hồi tổng diện tích là 1914,0m2 

thuộc một phần của thửa đất số 18a tờ bản đồ địa chính số 51 loại đất ao. Vị trí 

khu đất thu hồi của hộ bà Phương thuộc quy hoạch khu tái định cư của Dự án 

Khu đô thị mới Bến Bắc. 
Nguồn gốc sử dụng đất thu hồi: diện tích 1914,0m2 đã được cấp GCNQSD 

đất (ao) số 00084 ngày 24/6/1999 cho hộ ông Chu Văn Lót (bố của bà Phương). 

Năm 2007 ông Lót chết không để lại di chúc; ngày 17/8/2021 các thành viên thuộc 

hàng thừa kế thứ nhất của ông Lót đã thống nhất toàn bộ diện tích đất này thuộc 

quyền sử dụng của bà Chu Thị Phương (Biên bản có xác nhận của UBND phường 

Tam Thanh). 
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Hộ bà Chu Thị Phương đã được UBND thành phố đã phê duyệt phương 

án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết đinh số 4499/QD-UBND ngày 06/12/2021 đối 

với toàn bộ diện tích 1914,0m2 theo loại Đất nuôi trồng thủy sản (NTS) tổng giá 

trị bồi thường, hỗ trợ là 617.344.000 đồng. Hiện nay gia đình chưa nhận tiền, 

chưa bàn giao mặt bằng; bà Phương cho biết sau khi được phê duyệt hỗ trợ giao 

đất tái định cư thì gia đình sẽ nhận tiền và bàn giao mặt bằng. 

- Kiểm tra, xác minh về điều kiện, hoàn cảnh gia đình:  

Kiểm tra Sổ tạm trú cho thấy bà Chu Thị Phương sinh năm 1974 cùng 

chồng là Hoàng Ngọc Nghĩa sinh năm 1976 và 02 con sinh năm 2003 và 2015.  

Trước tháng 01/2022 thuê nhà và đăng ký tạm trú tại số 370 đường Trần Đăng 

Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, đến tháng 01/2022 gia đình 

chuyển về ở nhờ nhà anh trai là Chu Viết Vương tại địa chỉ số 17 ngõ 149 

đường Bến Bắc, khối 9, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. 

Về nghề nghiệp và thu nhập của gia đình bà Phương: Bà Phươn: không có 

công việc ổn định, làm lao động tự do ở những Xưởng thu mua phế liệu, thu hoa 

màu, dọn dẹp vệ sinh... nên thu nhập rất thấp và không ổn định. Chồng của bà 

Phương hiện làm bảo vệ hợp đồng tại Kiểm định Hải quan 6 với mức lương cơ 

bản hơn ba triệu đồng, tính thêm tăng ca và thưởng ông Nghĩa nhận khoảng năm 

triệu đồng 1 tháng. Con gái của bà Phương (sinh năm 2003) hiện đang là sinh 

viên Trường Đại học Ngoại thương, khi nhập học UBND phường Tam Thanh đã 

xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn để đủ điều kiện ở ký túc xá. 

Theo Biên bản làm việc ngày 10/11/2021 tại UBND phường Tam Thanh, 

các ông bà là khối phó, tổ trưởng tổ dân phố, đại diện các hộ dân có đất bị thu 

hồi là những người nắm rõ hoàn cảnh của gia đình bà Chu Thị Phương cho biết 

gia đình bà Phương là hộ có hoàn cảnh khó khăn không có việc làm ổn định, 

được bố mẹ chia đất để xây dựng nhà ở nhưng do vào quy hoạch không chuyển 

được mục đích nên từ khi lập gia đình năm 2002 đến nay vẫn đang phải đi ở 

thuê; các thành phần tham dự buổi làm v iệc đều đề nghị các cấp có thẩm quyền 

xem xét hỗ trợ cho gia đình 01 ô đất tái định cư để ổn định cuộc sống. 

Tại thời điểm hiện nay gia đình bà Phương không có đất ở, nhà ở khác 

trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn (Công văn số 1750/HĐBT-PTQĐ ngày 

09/12/2021 của Hội đồng BT, HT, TĐC dự án gửi UBND các phường, xã xin ý 

kiến về nơi ở khác của bà Chu Thị Phương và chồng là Hoàng Ngọc Nghĩa).  

  d) Ý kiến thống nhất tại cuộc họp ngày 25/4/2022: Tại cuộc họp ngày 

25/4/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các sở, ngành thống nhất báo cáo 

đề nghị UBND tỉnh chưa xem xét hỗ trợ khác bằng việc giao 01 ô đất tại khu tái 
định cư (K=1,2) cho hộ bà Chu Thị Phương; lý do: 

 Mặc dù bà Phương đứng tên hồ sơ bồi thường diện tích đất nông nghiệp 

lớn (gần 2.000m2), vị trí đất thuộc địa bàn thành phố Lạng Sơn có giá trị kinh tế 

cao. Hoàn cảnh gia đình của hộ bà Phương thuộc trường hợp khó khăn, theo báo 

cáo của UBND thành phố thì hiện nay chưa có chỗ ở ổn định, đang phải đi ở 
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thuê, ở nhờ. Tuy nhiên, theo Kết luận 2318/KL-TTCP ngày 23/12/2019 của 

Tổng Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu chấm dứt việc bố trí tái định cư không 

phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể là chấm dứt việc giao đất ở, thu tiền 
sử dụng đất tại khu tái định cư đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sản xuất 

nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. Do đó, việc UBND thành phố 

đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét hỗ trợ giao cho gia đình bà Phương 01 ô 

đất ở có thu tiền sử dụng đất tại khu tái định cư do bị thu hồi đất nông nghiệp là 

không thực hiện đúng theo Kết luận 2318/KL-TTCP ngày 23/12/2019 của Tổng 

Thanh tra Chính phủ. 

  UBND thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động và phối hợp với chủ đầu 

tư xem xét có phương án hỗ trợ khác từ nguồn kinh phí của Nhà đầu tư đối với 

trường hợp đặc biệt, duy nhất tại Dự án. 

3.4. Dự án Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I 

a) Nội dung khó khăn, vướng mắc: Chi tiết tại Phụ lục  2 kèm theo báo cáo. 

   b) Đề xuất của UBND thành phố:  

   Căn cứ khoản 2, Điều 6, Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ, UBND thành phố đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ giao cho 02 hộ 

gia đình ông Nguyễn Đình Kháy (gia đình con trai là Nguyễn Đình Quân) và hộ 

bà Tô Thị Thanh (gia đình con trai là Nguyễn Đình Nhân) mỗi hộ 01 ô đất có 

thu tiền sử dụng đất tại tái định cư theo diện tách hộ, 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 (K = 1,2). 

c) Kết quả kiểm tra, rà soát; đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

   (1) Hộ gia đình ông Nguyễn Đình Kháy (con trai là Nguyễn Đình Quân) 

 Theo nội dung báo cáo của UBND thành phố cho thấy như sau: 

- Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Theo Biên bản kiểm đếm 

ngày 09/10/2020 (cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc) và ngày 28/10/2021 gia đình 

nhất trí cho đo đạc kiểm đếm với tổng diện tích 263,6m2; trong đó có 253,8m2 

ông Kháy đã được cấp Giấy CNQSD đất số 03576.QSDĐ/1024/2004/QĐ-

UB(H) ngày 12/11/2004, loại đất ở; diện tích 9,8m2 còn lại chưa được cấp Giấy 

chứng nhận, theo biên bản xác minh nguồn gốc của UBND xã Hoàng Đồng thì 

diện tích 9,8m2 nêu trên do bố của ông Kháy là ông Nguyễn Đình Ninh chia cho 

sử dụng từ năm 1990 đến nay ổn định không có tranh chấp, bản đồ giải thửa 

đứng tên ông Nguyễn Đình Ninh. Tại thời điểm kiểm đếm, trên đất bị thu hồi có 

01 nhà cấp 4 cùng toàn bộ công trình, vật kiến trúc; gia đình ông Nguyễn Đình 

Kháy cùng các con đang trực tiếp ở trên khu đất thu hồi.  

 Gia đình ông Nguyễn Đình Kháy đã được UBND thành phố phê duyệt 

phương án bồi thường toàn bộ diện tích 263,6m2 theo loại đất ở tại nông thôn và 

ông Kháy đã được phê duyệt phương án giao 01 ô đất ở tại khu tái định cư do bị 

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

Hoàng Đồng, theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 6, Nghị định 

47/2014/NĐ-CP (Quyết định phê duyệt phương án BT, HT, TĐC số 135/QĐ-
UBND ngày 21/01/2022 của UBND thành phố). 



 

 

28 

Đến nay gia đình ông Kháy chưa nhận tiền bồi thường và chưa bàn giao 

mặt bằng. 

 - Kiểm tra, xác minh điều kiện, hoàn cảnh gia đình: 

 Theo sổ Hộ khẩu số HĐ 0910, đăng ký ngày 02/7/2004 tại thôn Bản Viển, 

xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn do ông Nguyễn Đình Kháy sinh năm 1968 

là Chủ hộ, gồm có 07 người, cụ thể: ông Kháy, vợ ông Kháy, 03 con trai, 01 con 

dâu và 01 cháu nội. Trong tổng số 03 con trai: con trai cả là Nguyễn Đình Đoàn, 

sinh năm 1988 hiện chưa lập gia đình; 01 con trai sinh năm 1994 (Nguyễn Đình 

Cảnh) đã chết năm 2013 nhưng chưa xóa tại sổ Hộ khẩu gia đình); con trai 

Nguyễn Đình Quân, sinh năm 1991 đã xây dựng gia đình với bà Nguyễn Thị Mỹ 

Dung (sinh năm 1991) vào năm 2016 (Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số 59 

ngày 23/6/2016 do UBND xã Hoàng Đồng cấp) và năm 2018 đã sinh 01 con 

trai. Hiện tại vợ chồng ông Quân và con trai đang sinh sống cùng toàn bộ gia 

đình ông Nguyễn Đình Kháy tại nhà, đất bị thu hồi thực hiện Dự án như đã nêu 

ở trên. UBND thành phố xác định gia đình ông Nguyễn Đình Quân hiện không 

có đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn xã Hoàng Đồng (Báo cáo số 77/BC-UBND 

ngày 22/3/2022 của UBND xã Hoàng Đồng). 

Như vậy, gia đình ông Kháy (ông Kháy là chủ hộ) bị thu hồi và đã được 

bồi thường đối với toàn bộ diện tích đất ở đang sử dụng là 263,6m2. Trên đất 

có 01 Nhà cấp 4 do gia đình ông Kháy đang trực tiếp ở trên nhà, đất thu hồi; trong 

hộ gia đình ông Kháy tại thời điểm thu hồi đất có nhiều thế hệ, 02 cặp vợ chồng 

cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi (vợ chồng ông Kháy và vợ chồng 

con trai ông Kháy là Nguyễn Đình Quân). Gia đình ông Kháy trong đó có vợ 

chồng con trai ông Kháy đều thuộc trường hợp bị thu hồi đất ở, phải di chuyển 

chỗ ở, không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã Hoàng Đồng. Theo báo 

cáo của UBND thành phố: quy hoạch tái định cư tại dự án Điều chỉnh, mở rộng 

khu đô thị Nam Hoàng Đồng I đối với diện tích 01 ô đất tái định cư trung bình 

khoảng 100m2. Gia đình ông Kháy thuộc trường hợp được xem xét giao đất ở 

theo trường hợp tách hộ (tách hộ cho hộ gia đình con trai ông Kháy là Nguyễn 

Đình Quân) theo quy định tại khoản 2, Điều 6, Nghị định 47/2014/NĐ-CP của 

Chính phủ5. 

                   
5 - Khoản 2, Điều 6, Nghị định 47/2014/NĐ-CP: “2. 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.” 

- Khoản 1, Điều 6, Nghị định 47/2014/NĐ-CP: “1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở 

mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được 

thực hiện như sau: 

a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở 

theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa 

bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư; 

b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở 

theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, 

phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất 

ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.” 
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- Đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường: Căn cứ quy định tại khoản 

2, Điều 6, Nghị định 47/2014/NĐ-CP, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị 

UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của UBND thành phố, cụ thể: đồng ý giao 01 ô 
đất tại khu tái định cư Dự án Điều chỉnh, mở rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng 

I cho hộ ông Nguyễn Đình Kháy, hộ khẩu thường trú tại thôn Bản Viển, xã 
Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn theo trường hợp tách hộ cho hộ gia đình con 
trai là hộ ông Nguyễn Đình Quân. Giá thu tiền sử dụng đất theo quy định tại 

khoản 1, Điều 19 Quyết định 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND 
tỉnh theo hệ số K=1 (UBND thành phố đề xuất theo khoản 2, Điều 19 (K=1,2)). 

Ý kiến của các thành phần tham dự cuộc họp ngày 25/4/2022: Các 

thành phần tham dự cuộc họp thống nhất như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

   (2) Hộ gia đình bà Tô Thị Thanh (con trai là Nguyễn Đình Nhân) 

 Theo nội dung báo cáo của UBND thành phố cho thấy như sau: 

- Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Theo Biên bản kiểm đếm 

ngày 28/9/2020 (cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc) và ngày 12/01/2022 gia đình nhất 

trí cho đo đạc kiểm đếm với tổng diện tích 1.244,6m2; trong đó có 385,0m2 thuộc 

thửa 29, tờ bản đồ địa chính 106 - xã Hoàng Đồng đã được cấp Giấy CNQSD 

đất số 03563-QSDĐ/1024/2004/QĐ-UB(H) ngày 12/11/2004, loại đất ở đứng 

tên ông Nguyễn Đình Chức (chồng bà Thanh - đã chết); diện tích còn lại được 

bồi thường đất nông nghiệp. Tại thời điểm kiểm đếm, trên thửa đất ở (thửa 29, 

tờ bản đồ địa chính 106) có 02 ngôi nhà cấp 4 độc lập do bà Thanh ở 01 nhà và 

con trai là Nguyễn Đình Nhân ở 01 nhà.  

Gia đình bà Tô Thị Thanh đã được UBND thành phố phê duyệt phương án 

bồi thường trong đó có toàn bộ diện tích 385,0m2 theo loại đất ở tại nông thôn 

và bà Thanh đã được phê duyệt phương án giao 01 ô đất ở tại khu tái định cư do 

bị thu hồi đất ở, phải di chuyển chỗ ở, không còn nơi ở nào khác trên địa bàn xã 

Hoàng Đồng, theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 6, Nghị định 

47/2014/NĐ-CP (Quyết định phê duyệt phương án BT, HT, TĐC số 135/QĐ-
UBND ngày 21/01/2022 của UBND thành phố). 

Đến nay gia đình bà Thanh chưa nhận tiền bồi thường và chưa bàn giao mặt bằng. 

 - Kiểm tra, xác minh điều kiện, hoàn cảnh gia đình: Theo sổ Hộ khẩu số 

65, đăng ký ngày 05/7/2004 tại thôn Bản Viển, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng 

Sơn do bà Tô Thị Thanh sinh năm 1963 là Chủ hộ, gồm có 08 người, cụ thể: bà 

Thanh, 01 con gái, 02 con trai, 01 con dâu, 01 cháu nội và 02 cháu ngoại. Trong 

số các con của bà Thanh: con gái cả là Nguyễn Thị Thuyên sinh năm 1985 đã 

lập gia đình và có 02 con sinh năm 2010, 2015 nhưng vẫn chung Sổ hộ khẩu với 

gia đình bà Thanh; 01 con trai Nguyễn Đình Phú sinh năm 1987 hiện chưa lập 

gia đình; 01 con trai Nguyễn Đình Nhân, sinh năm 1989 đã xây dựng gia đình 

vào năm 2013 với bà Dương Thị Phượng (Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số 

75/2013 ngày 11/7/2013 do UBND xã Hoàng Đồng cấp) và trong năm 2013 đã 

sinh 01 con trai. UBND thành phố xác định gia đình bà Tô Thị Thành hiện 
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không có đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn xã Hoàng Đồng (Báo cáo số 80/BC-

UBND ngày 24/3/2022 của UBND xã Hoàng Đồng). 

Như vậy, gia đình bà Thanh (bà Thanh là chủ hộ) bị thu hồi và đã được 

bồi thường đối với toàn bộ diện tích đất ở đang sử dụng là 385,0m2. Trên đất 

thu hồi có 02 Nhà cấp 4 gồm 01 nhà do gia đình con trai bà Thanh là ông Nguyễn 

Đình Nhân gồm 03 thành viên đang trực tiếp ở và 01 nhà do bà Thanh cùng 01 

con trai là Nguyễn Đình Phú hiện chưa lập gia đình đang ở; gia đình con gái bà 

Thanh là Nguyễn Thị Thuyên ở 01 ngôi nhà riêng khác xây dựng trên đất Vườn 

thuộc thôn Bản Viển, xã Hoàng Đồng. Trong hộ gia đình bà Thanh tại thời điểm 

thu hồi đất có nhiều thế hệ, có 02 hộ gia đình cùng chung sống trên một thửa đất 

ở thu hồi (hai mẹ con bà Thanh và vợ chồng con trai bà Thanh là Nguyễn Đình 
Nhân). Gia đình bà Thanh trong đó có vợ chồng con trai bà Thanh đều thuộc 

trường hợp bị thu hồi đất ở, phải di chuyển chỗ ở, không còn đất ở, nhà ở nào 

khác trong địa bàn xã Hoàng Đồng. Theo báo cáo của UBND thành phố: quy 

hoạch tái định cư tại dự án Điều chỉnh, mở rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng I 

đối với diện tích 01 ô đất tái định cư trung bình khoảng 100m2. Tương tự như 

gia đình ông Kháy đã nêu tại báo cáo này thì gia đình bà Thanh cũng thuộc 

trường hợp được xem xét giao đất ở theo trường hợp tách hộ (tách hộ cho hộ gia 

đình con trai bà Thanh là Nguyễn Đình Nhân) theo quy định tại khoản 2, Điều 6, 

Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường: Căn cứ quy định tại khoản 

2, Điều 6, Nghị định 47/2014/NĐ-CP, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị 

UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của UBND thành phố, cụ thể: đồng ý giao 01 ô 
đất tại khu tái định cư Dự án Điều chỉnh, mở rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng 
I cho hộ bà Tô Thị Thanh, hộ khẩu thường trú tại thôn Bản Viển, xã Hoàng 

Đồng, Thành phố Lạng Sơn theo trường hợp tách hộ cho hộ gia đình con trai là 
hộ ông Nguyễn Đình Nhân. Giá thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, 
Điều 19 Quyết định 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh theo hệ 

số K=1 (UBND thành phố đề xuất theo khoản 2, Điều 19 (K=1,2)). 

Ý kiến của các thành phần tham dự cuộc họp ngày 25/4/2022: Các 

thành phần tham dự cuộc họp thống nhất như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

II. Địa bàn huyện Lộc Bình. 

3. Khó khăn, vướng mắc: 

3.1. Dự án: Quần thể khu du lịch sinh thái cáp treo Mẫu Sơn.  

a) Nội dung khó khăn, vướng mắc: Chi tiết tại Phụ lục  2 kèm theo báo cáo. 

   b) Đề xuất của UBND huyện Lộc Bình: Đối với 02 nội dung. 

 + Nội dung 1: Khó khăn, vướng mắc về lập phương án bồi thường, hỗ 

trợ về đất tại khu vực núi Phặt Chỉ 

UBND huyện Lộc Bình đã đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ về 

đất, cây trồng trên đất Rừng tự nhiên đối với một số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh 

hưởng tại khu vực núi Phặt Chỉ thuộc Dự án: Quần thể khu du lịch sinh thái 

cáp treo Mẫu Sơn.  
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c) Kết qủa xem xét của Sở Tài nguyên và Môi trường và các thành 

phần tham dự cuộc họp ngày 25/4/2022:  

Diện tích đất UBND huyện Lộc Bình đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ 

cho một số hộ gia đình đều thuộc Đất rừng tự nhiên, có một phần diện tích này 

quy hoạch 03 loại Rừng là Rừng phòng hộ, Nhà nước đã có quyết định giao 

Rừng cho các hộ quản lý, bảo vệ (Sổ xanh) trong đó có diện tích 45,5 ha Rừng 

tự nhiên đã giao cho ông Triệu Văn Hưng thuộc thôn Khuổi Cấp, xã Mẫu Sơn 

(Quyết định số 99/QĐ-UB ngày 10/8/1994 của UBND huyện Lộc Bình). 
Qua xem xét, rà soát hồ sơ có liên quan cho thấy: Trên cơ sở đề xuất của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 20/02/2017 UBND tỉnh đã ban 

hành Quyết định số 278/QĐ-UBND Quy định cơ chế bồi thường, hỗ trợ rừng 

khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án: Khu vui chơi giải trí và du lịch 

sinh thái Núi Tuyết Mẫu Sơn. Theo đó tại khoản 3 Điều 1 có quy định rất cụ 

thể về cơ chế hỗ trợ đối với diện tích rừng tự nhiên là rừng phòng hộ đã có 

Quyết định của cơ quan có thẩm quyền giao cho các hộ gia đình, cá nhân 

quản lý, bảo vệ rừng. 

Tuy nhiên, việc quy định cơ chế hỗ trợ diện tích rừng tự nhiên tại Quyết 

định số 278/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh khi Nhà nước thu hồi 

đất để thực hiện Dự án: Khu vui chơi giải trí và du lịch sinh thái Núi Tuyết 

Mẫu Sơn. 

d) Đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường: Tại cuộc họp ngày 

25/4/2022, các đơn vị tham dự cuộc họp đã thống nhất đề nghị UBND huyện 

Lộc Bình báo cáo kiểm tra, rà soát để báo cáo lại đầy đủ các nội dung vướng 

mắc đất Rừng tại Dự án: Quần thể khu du lịch sinh thái cáp treo Mẫu Sơn. Trên 

cơ sở báo cáo của UBND huyện Lộc Bình, đề nghị UBND tỉnh giao Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan, tham 

mưu UBND tỉnh xem xét để ban hành Quyết định quy định cơ chế bồi thường, 

hỗ trợ rừng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án: Quần thể khu du lịch 

sinh thái cáp treo Mẫu Sơn; để UBND huyện Lộc Bình có căn cứ áp dụng thực 

hiện công tác bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để thực hiện Dự án: Quần thể 

khu du lịch sinh thái cáp treo Mẫu Sơn bảo đảm theo quy định. 

+ Nội dung 2: Khó khăn trong việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ 

công trình, vật kiến trúc đối với các hộ gia đình tự ý xây dựng trên đất công 

tại Khu du lịch Mẫu Sơn. 

a) Đề xuất của UBND huyện Lộc Bình: UBND huyện Lộc Bình đề xuất 

hỗ trợ về nhà, công trình và vật kiến trúc xây dựng trái phép trên đất nông 

nghiệp và trên đất công do Nhà nước quản lý tương tự một số Dự án khác trên 

địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh đồng ý hỗ trợ. 

b) Đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường:  

Theo quy định tại khoản 2 Điều 92 Luật Đất đai 2013: “Tài sản gắn liền 

với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có 

thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”, không đủ điều 

kiện bồi thường. Tuy nhiên, trên địa bàn Tỉnh đã có một số Dự án có nguồn gốc 

là đất công, đất nông nghiệp nhưng do công tác quản lý của cơ quan Nhà nước 
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không chặt chẽ nên các hộ gia đình, cá nhân đã xây dựng công trình trái phép 

trên đất nông nghiệp, đất công; ví dụ như một số Dự án thu hồi khu đất Trại lợn 

Pò Luông cũ thuộc khối 8, phường Đông Kinh đã được UBND tỉnh đồng ý tại 

Thông báo số 677/TB-UBND ngày 10/12/2020.  

Để bảo đảm việc cơ chế, chính sách hỗ trợ được giải quyết bảo đảm công 

bằng với các trường hợp khác bị ảnh hưởng tại các Dự án tương tự trên địa bàn 

Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với đề 

xuất của UBND huyện Lộc Bình: thực hiện biện pháp hỗ trợ khác theo quy định 

tại Điều 25, Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và khoản 

4, Điều 17, Quyết định 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh để 

hỗ trợ khác giá trị công trình nhà ở, vật kiến trúc và cây cối hoa màu cho 02 

hộ gia đình (bà Lý Thị Thúy Tảy xây dựng năm 2007 và hộ gia đình ông Đàm 

Văn Trùng xây dựng năm 2006); giá trị Hỗ trợ khác theo mốc thời gian vi phạm 

cụ thể như sau:  

Hỗ trợ bằng 80% giá trị đơn giá bồi thường công trình, vật kiến trúc tại 

thời điểm phê duyệt phương án đối với các trường hợp xây dựng trái phép trên 

đất nông nghiệp, đất công do Nhà nước quản lý trước ngày 01/7/2004 mà không 

bị UBND cấp xã lập biên bản vi phạm; 

- Hỗ trợ bằng 50% giá trị đơn giá bồi thường công trình, vật kiến trúc tại 

thời điểm phê duyệt phương án đối với các trường hợp xây dựng trái phép trên 

đất nông nghiệp, đất công do Nhà nước quản lý từ sau ngày 01/7/2004 đến trước 

ngày 01/7/2014  mà không bị UBND cấp xã lập biên bản vi phạm; 

- Không xem xét hỗ trợ đối với các trường hợp xây dựng trái phép trên đất 

nông nghiệp, đất công do Nhà nước quản lý sau ngày 01/7/2014. 

UBND huyện Lộc Bình chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với thời 

điểm hình thành và khối lượng công trình, vật kiến trúc xây dựng trái phép trên 

đất nông nghiệp, đất công do Nhà nước quản lý được tính hỗ trợ khác cho 02 hộ 

gia đình bà Lý Thị Thúy Tảy và hộ ông Đàm Văn Trùng.   

c) Ý kiến của các thành phần tham dự cuộc họp ngày 25/4/2022: Đồng 

ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

3.2. Dự án: Nhà máy chế biến nhựa thông và quả hồi Lạng Sơn 

a) Nội dung khó khăn, vướng mắc:  

Trong quá trình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án, 

UBND huyện Lộc Bình nhận được Văn bản số 12/CT-LN ngày 10/01/2022 của 

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình (gửi kèm theo Văn bản số 

1172/TCT-LN ngày 02/11/2021 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam); theo 

đó Công ty đã đề nghị UBND huyện cung cấp thêm một số tài liệu có liên quan 

về dự án Nhà máy chế biến nhựa thông và quả Hồi Lạng Sơn.; 

Ngày 14/4/2022, UBND huyện Lộc Bình đã chủ trì làm việc với Tổng 

Công ty Lâm nghiệp Việt Nam; tại buổi làm việc đại diện Tổng Công ty Lâm 

nghiệp Việt Nam có một số ý kiến đề nghị UBND huyện cần làm rõ để có sơ sở 
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thực hiện việc thu hồi đất thực hiện dự án Nhà máy chế biến nhựa thông và quả 

hồi Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

- Dự án Nhà máy chế biến nhựa thông và quả hồi Lạng Sơn chưa có trong 

danh mục dự án thu hồi đất được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận thông qua; 

- Căn cứ theo quy định tại Điều 15 Nghị định 68/2017/NĐ-CP, ngày 

25/5/2017 của Chính phủ về Quản lý, phát triển Cụm Công nghiệp, việc thu hồi 

đất để thực hiện riêng đối với dự án Nhà máy chế biến nhựa thông và quả hồi 

Lạng Sơn là chưa phù hợp. 

(Chi tiết tại Phụ lục  2 kèm theo báo cáo) 

b) Đề xuất của UBND huyện Lộc Bình: Từ những nội dung vướng mắc 

tại Dự án, để thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành, UBND huyện 

Lộc Bình đề xuất UBND tỉnh xem xét giao cho các sở, ngành chuyên môn 

hướng dẫn cụ thể đối với việc thực hiện thu hồi đất, để thực hiện các dự án trong 

khu vực quy hoạch Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Lộc Bình để làm cơ sở 

triển khai thực hiện. 

c) Kết qủa rà soát của Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Thực tế Dự án Nhà máy chế biến nhựa thông và quả hồi Lạng Sơn chưa 

được HĐND tỉnh thông qua Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất; dự án chưa phù hợp Quy hoạch, Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030 huyện Lộc Bình; chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, 2022. Tuy 

nhiên, vị trí, phạm vi, quy mô dự án sử dụng đất là 4,4 ha nằm trong Cụm công 

nghiệp Na Dương (lô đất CCN3-04) đã có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

huyện Lộc Bình. 

 Căn cứ quy định tại Điều 149 Luật Đất đai năm 20136 và Điều 51 Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ7, quy định về quản lý, sử dụng Đất khu 

                   
6 Điều 149. Đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề: 

“1. Việc sử dụng đất xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề phải phù 

hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt. Khi quy hoạch, thành lập khu công nghiệp, khu chế xuất phải đồng thời lập quy hoạch, xây dựng khu 

nhà ở, công trình công cộng nằm ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất phục vụ đời sống người lao động làm việc 

trong khu công nghiệp, khu chế xuất. 

2. Nhà nước cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, 

khu chế xuất. Đối với phần diện tích thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì người được Nhà nước cho thuê đất 

có quyền cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê đất hàng năm; đối với phần diện tích thuê đất trả tiền thuê 

đất một lần cho cả thời gian thuê thì người được Nhà nước cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất với hình thức 

trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc trả tiền thuê đất hàng năm. 

3. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất được 

thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng và có các quyền và nghĩa vụ sau 

đây: ...... 

4. Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất phải sử dụng đất đúng mục 

đích đã được xác định, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất và có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật này. 

5. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư sản xuất, kinh 

doanh trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất đã được Nhà nước giao đất, nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu 

tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất trước ngày Luật này có 
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công nghiệp, cụm công nghiệp, thì việc UBND huyện Lộc Bình triển khai thực 

hiện công tác thu hồi đất (ban hành Thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi 

đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ,...) là chưa phù hợp với quy định 

của pháp luật hiện hành. 

d) Ý kiến của các thành phần tham dự cuộc họp ngày 25/4/2022: Sau 

khi thảo luận, phân tích, các thành phần tham dự cuộc họp đã thống nhất đề nghị 

UBND tỉnh như sau: 

- Chỉ đạo UBND huyện Lộc Bình dừng công tác thu hồi đất, bồi thường, 

GPMB đối với Dự án Nhà máy chế biến nhựa thông và quả hồi Lạng Sơn. 

- Giao Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức 

kiểm tra, rà soát tổng thể toàn bộ các trình tự, thủ tục Dự án; tham mưu đề xuất 

UBND tỉnh xem xét, xử lý bảo đảm theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của 

UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Các Sở: TC, XD, NN&PTNT, GTVT, Tư pháp; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; 

- UBND các huyện, Thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng: KH-TC, VP Sở;; 

- Trung tâm CNTTin TN&MT 

- Lưu: VT, QLĐĐ. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Chu Văn Thạch 

 

                                                       
hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn còn lại của dự án mà không phải chuyển sang thuê 

đất. Khi hết thời hạn thực hiện dự án nếu có nhu cầu được Nhà nước xem xét cho thuê đất theo quy định của 

Luật này. 

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.” 
7 Điều 51. Đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp: 

“1. Thời hạn sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp theo thời hạn của dự 

án đầu tư. 

Trường hợp thời hạn của dự án đầu tư dài hơn thời hạn sử dụng đất còn lại của khu công nghiệp, khu chế 

xuất, cụm công nghiệp thì doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế 

xuất, cụm công nghiệp phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh thời hạn sử dụng đất 

cho phù hợp nhưng tổng thời hạn sử dụng đất không quá 70 năm và phải nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất 

đối với phần diện tích đất được gia hạn sử dụng. 

2. Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ xây dựng 

kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp nếu được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng kinh 

doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp thì được cho thuê lại đất sau khi đã đầu tư kết cấu hạ tầng. 

3. Hàng năm, doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, 

cụm công nghiệp có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và công bố công khai diện tích đất chưa cho 

thuê, cho thuê lại trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp trên trang thông tin điện tử của doanh 

nghiệp và của địa phương.” 
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