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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 các Dự án  
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tháng 8/2021) 

 

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 443/TB-UBND ngày 13/8/2021 của UBND 

tỉnh tại cuộc họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng tháng 7/2021. Sở 

Tài nguyên và Môi trường báo cáo tổng hợp kết quả trong tháng 8/2021 như sau: 

A - Tổng hợp báo cáo của UBND các huyện, thành phố 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, rà soát và xây dựng dự thảo báo 

cáo xin ý kiến các sở, ngành1 và đại diện 06 đơn vị có khó khăn, vướng mắc2 tại 

cuộc họp ngày 26/8/2021. 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: 

B- Tổng hợp kết quả, tiến độ thực hiện các Dự án trọng điểm của Tỉnh. 

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 10/02/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn thì trong năm 2021 có tổng số 21 Dự án trọng điểm của tỉnh đang 

triển khai thực hiện trên địa bàn 07 huyện, Thành phố.  

- Tính đến tháng 8/2021 có 11/21 Dự án đã triển khai công tác thu hồi đất, 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thực hiện GPMB các Dự án (chiếm 52,4%); 

- Có 10/21 Dự án chưa triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư, thực hiện GPMB các Dự án (chiếm 47,6%); 

* Đánh giá chung đối với kết quả thực hiện 11 Dự án trọng điểm trong 

tháng 8: Một số Dự án trọng điểm có chuyển biến, kết quả thực hiện công tác 

GPMB trong tháng 8 tốt hơn so với tháng 7, như: dự án Khu đô thị mới Bến Bắc 

thuộc địa bàn Thành phố Lạng Sơn; Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình. Tuy nhiên, còn có 

Dự án tiến độ chậm kết quả thực hiện thấp như: Dự án Khu đô thị mới Mai Pha 

và Dự án khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Lạng 

Sơn. Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 4B (địa bàn huyện Cao Lộc và Lộc Bình); 

Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn 

(nay là thị trấn Lộc Bình). Đặc biệt còn 02 Dự án vướng mắc do Chủ đầu tư 

chưa bàn giao hồ sơ, mốc giới nên UBND huyện chưa triển khai được công tác 

                   
1 “Thanh tra tỉnh; các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý KKTCK 

Đồng Đăng - Lạng Sơn”  
2 “Thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Bình Gia, Tràng Định, Văn Lãng” 
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thu hồi đất, bồi thường, GPMB: Cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc - Ba Sơn 

(ĐH.28), huyện Cao Lộc Ban (QLDA ĐTXD tỉnh là Chủ đầu tư) và Xây dựng 

mở mới tuyến liên xã từ trung tâm thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi 

Lăng (Sở Giao thông là chủ đầu tư). 

(chi tiết từng Dự án có Phụ lục 1 kèm theo) 

  C- 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 8. 

  Chi tiết địa bàn từng huyện, Thành phố như sau: 

  I. Địa bàn thành phố Lạng Sơn (Báo cáo số 677/BC-UBND ngày 13/8/2021). 

1.  Kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB trong tháng 8/2021. 

Tại báo cáo tháng 8, UBND thành phố thực hiện báo cáo kết quả, tiến độ thực 

hiện đối với 07 Dự án (giảm 02 Dự án so với 07 tháng đầu năm 2021) trong đó có 03 

Dự án trọng điểm của tỉnh.  

Kết quả trong tháng 8 (tính đến ngày 15/8/2021), UBND thành phố đã chỉ 

đạo: Tiếp tục họp phổ biến cơ chế, chính sách và triển khai kế hoạch tổ chức 

thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm đối với một số hộ bị ảnh hưởng 03 Dự án 

(Hạ tầng khu dân cư khối 9, phường Vĩnh Trại (Khu Ao cạn - Bãi than); Khu đô 
thị mới Mai Pha (các trường hợp có Thông báo thu hồi đất mới và văn bản đính 
chính Thông báo thu hồi đất); Công trình Tu bổ di tích khảo cổ Mai Pha). Đo 

đạc, kiểm đếm đối với 31 hộ gia đình bị ảnh hưởng 07 dự án, diện tích 6.795 m2 

(trong đó phải thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 02 trường hợp của 02 

Dự án). Họp thông qua phương án BTHTTĐC đối với 26 hộ gia đình bị ảnh 

hưởng 04 dự án. Tổ chức họp lấy ý kiến và đối thoại về phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư đối với 55 hộ bị ảnh hưởng 04  dự án. Đã ban hành Quyết định thu 

hồi đất và phê duyệt phương án BTHTTĐC đối với 77 hộ gia đình với tổng giá trị 

22,18 tỷ đồng với 09 ô tái định cư/08  hộ gia đình. Chi trả tạm ứng cho  11 hộ bị 

ảnh hưởng 01 dự án với số tiền 1.145.928.100 đồng và chi trả tiền bồi thường, 

hỗ trợ cho 71 trường hợp bị ảnh hưởng 06 dự án với số tiền 7.5 tỷ đồng. Đã bàn 

giao tổng diện tích 8.153,4 m2 của 21 hộ gia đình để thực hiện 07 dự án. Triển 

khai trình tự, thủ tục thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 27 hộ gia 

đình bị ảnh hưởng 02 Dự án; kết quả có 01/27 hộ đồng ý cho đo đạc, kiểm đếm. 

(Kết quả thực hiện chi tiết từng Dự án tại Phụ lục 2) 

2. Nhận xét, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả, 

tiến độ thực hiện GPMB trong tháng 8 trên địa bàn Thành phố. 

2.1. Kết quả và tiến độ trong tháng 8:  

- Về kết quả và tiến độ thực hiện công tác GPMB nói chung:  

+ Số liệu kết quả thực hiện tăng so với tháng trước: Tổ chức họp lấy ý 

kiến và đối thoại về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tăng 22 hộ. Phê 

duyệt phương án bồi thường tăng 36 trường hợp với số tiền tăng là 9,42 tỷ đồng. 

Chi tạm ứng tăng 10 hộ tương ứng tăng 1,2 tỷ; chi trả tiền bồi thường tăng 20 

trường hợp nhưng giảm số tiền 5,54 tỷ đồng và giảm 01 Dự án. 

+ Số liệu kết quả thực hiện giảm so với tháng trước: kết quả đo đạc giảm 

so với tháng trước là 59 hộ gia đình với diện tích giảm là 10.303,6 m2 (trong đó 
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thực hiện Cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc giảm 10 trường hợp). Họp thông qua 

phương án giảm 13 hộ giảm 03 Dự án. Diện tích bàn giao mặt bằng sạch giảm 

22.356,6 m2 (2,2 ha) giảm 13 trường hợp và giảm 01 Dự án.  

Trong tháng 8, Thành phố báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện của tổng số 

07 Dự án, ngoài 03 Dự án trọng điểm của Tỉnh (được đánh giá riêng) thì 04 Dự 

án còn lại (không phải Dự án trọng điểm) trong tháng 8 nhìn chung tiến độ 

chậm, cụ thể: có 2/4 Dự án không có kết qủa thực hiện (Dự án Khu đô thị Phú 

Lộc 2 và đường 37m và Dự án khu đô thị Phú Lộc III) và 01 Dự án Khu đô thị 

Nam Hoàng Đồng chỉ có kết quả thực hiện của 01 hộ; có 01 Dự án (Đường dây 
220KV Bắc Giang - Lạng Sơn (địa phận xã Quảng Lạc)) tiến độ thực hiện đảm bảo. 

- Về kết quả và tiến độ thực hiện đối với Dự án trọng điểm của tỉnh:  

Trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn đang triển khai thực hiện 03 Dự án trọng 

điểm của tỉnh: Dự án Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, Dự án 

Khu đô thị mới Bến Bắc và Dự án Khu đô thị mới Mai Pha. 

Trong tháng 8 tiến độ thực hiện 1/3 Dự án trọng điểm (Dự án Khu đô thị 

mới Bến Bắc) có chuyển biến: Tổ chức vận động 21 hộ kê khai kiểm đếm; trong 

đó đã kiểm đếm được 09 hộ với diện tích 3000,0 m2. Đang thẩm định, phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 3 đối với 22 hộ gia đình, cá nhân. Đã vận động 

và tạm ứng chi trả bồi thường, bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư diện tích 

2.096,2m2 của 11 hộ. Phối hợp với Công ty điện lực Lạng Sơn rà soát kiểm đếm 

bổ sung các hạng mục công trình, vật kiến trúc bị ảnh hưởng bởi Dự án. 

Tuy nhiên tiến độ thực hiện GPMB tại 02 Dự án còn lại: Khu tái định cư 

và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu và Dự án Khu đô thị mới Mai Pha tiến độ 

chậm, số liệu cụ thể về công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng sạch để thực 

hiện Dự án thấp; không bảo đảm tiến độ theo Kế hoạch thực hiện Dự án trọng 

điểm năm 2021 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 502/QĐ-

UBND ngày 10/02/2021. 

 (chi tiết từng Dự án được đánh giá tại Phụ lục 1 và kết quả tại Phụ lục 2). 

2.2. Việc thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao: UBND thành phố đã 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Thông báo số 443/TB-

UBND ngày 13/8/2021. Tuy nhiên, tại Báo cáo 677/BC-UBND (báo cáo định kỳ 

tháng 7) của UBND thành phố không có nội dung báo cáo về kết quả thực hiện 

các nhiệm vụ UBND tỉnh giao. 

(chi tiết từng Dự án được đánh giá tại Phụ lục 1 và kết quả tại Phụ lục 2). 

  3. Khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tháng 8/2021. 

3.1 Dự án Khu đô thị Phú Lộc I, Thành phố Lạng Sơn 

a) Nội dung khó khăn, vướng mắc: Đối với hộ bà Lã Thị Kiều Oanh, 

quay lại tái chiếm sử dụng nhà đất đã nhận tiền bồi thường từ năm 2008 theo Quyết 

định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ của UBND tỉnh (Chi tiết tại Phụ lục 
3 kèm theo báo cáo). 

b) Đề xuất của UBND thành phố: Căn cứ quy định tại khoản 4, Điều 6; 

Điều 25, Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Khoản 4, 

Điều 17, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 
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16/4/2021 của UBND tỉnh. UBND thành phố Lạng Sơn báo cáo UBND tỉnh áp 

dụng biện pháp hỗ trợ khác để ổn định đời sống đối với hộ bà Lã Thị Kiều 

Oanh; giá trị hỗ trợ bằng việc giao 01 ô đất tại khu tái định cư; giá thu tiền sử 

dụng đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 19, quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 07/2021/QĐ-UBND (K=1,2). 

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

- Kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường: 

 Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB đối với hộ bà Lã 

Thị Kiều Oanh: Theo hồ sơ đo đạc kiểm đếm lập ngày 11/3/2004 (hồ sơ số 39) hộ 

bà Lã Thị Kiều Oanh bị thu hồi diện tích 75,3m2 đất nông nghiệp để thực hiện Dự 

án Khu đô thị Phú Lộc I, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. Trên đất 

nông nghiệp bị thu hồi có 01 ngôi Nhà cấp 4 xây dựng trái phép trên đất Nông 

nghiệp (bà Oanh nhận chuyển nhượng năm 2002: chủ cũ đã có Giấy chứng 

nhận Đất vườn, năm 2003 hộ bà Oanh xây dựng Nhà ở trái phép trên đất Nông 
nghiệp mới nhận chuyển nhượng năm 2002). 

Năm 2005 và 2007, hộ bà Oanh đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án 

bồi thường diện tích 75,3m2 theo loại đất nông nghiệp; bồi thường cây cối, hoa 

màu; công trình nhà ở, vật kiến trúc với tổng số tiền là 43.119.161 đồng. Tại 

thời điểm bị thu hồi đất (năm 2004-2008) để thực hiện Dự án Khu đô thị Phú 

Lộc I gia đình bà Oanh không trực tiếp sinh sống tại Ngôi nhà xây dựng trái 

phép trên đất nông nghiệp và gia đình bà Oanh đã có đất ở và nhà ở 03 tầng 

(thửa đất số 75, diện tích 34,4m2, tờ bản đồ địa chính số 17 đã được cấp Giấy 

chứng nhận đất ở cho hộ bà Oanh) thuộc khối 7, phường Hoàng Văn Thụ;  gia 

đình bà Oanh trực tiếp sinh sống tại nhà, đất khác thuộc khối 7, phường Hoàng 

Văn Thụ nêu trên.  

Căn cứ khoản 1, Điều 41 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

13/2008/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 của UBND tỉnh3. Do vậy, năm 2008 hộ bà 

Oanh không đủ điều kiện được xem xét giao đất tái định cư. 

Năm 2008, bà Oanh đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nêu trên; bà Oanh đã 

ký Biên bản cam kết bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án Khu đô thị Phú Lộc I, 

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn lập ngày 24/01/2008 (thành phần 

ký Biên bản gồm: Ban Đền bù GPMB thành phố (nay là Trung tâm PTQĐ thành 
phố), UBND phường Hoàng Văn Thụ và Chủ đầu tư (Công ty TNHH&SXTM 
Hoàng Dương). 

- Việc sử dụng đất của gia đình bà Oanh và việc gia đình bà Oanh 

quay lại tái chiếm nhà, đất gia đình Bà đã nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt 

bằng năm 2008:  

Gia đình bà Oanh được quyền sử dụng nhà, đất tại số 79, đường Bà Triệu, 

khối 7, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn. Năm 2003, Nhà nước thu 

hồi một phần diện tích nhà, đất trên để làm đường Bà Triệu và đã được giao 01 ô 

                   
3“1. Chỉ xét hỗ trợ giao 01 lô đất tại khu Tái định cư với giá thu tiền sử dụng đất bằng giá đất quy định tại khu 

Tái định cư cho các trường hợp xây dựng nhà để ở trên đất nông nghiệp trước ngày ngày 01 tháng 7 năm 2004 

và chưa có nhà ở trên địa bàn huyện hoặc thành phố có đất bị thu hồi” 
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đất tái định cư tại Khu tái định cư Mỹ Sơn, thuộc khối 9, phường Vĩnh Trại, 

thành phố Lạng Sơn. Diện tích còn lại tại số 79, đường Bà Triệu, khối 7, phường 

Hoàng Văn Thụ còn 34,4m2; cùng năm 2003 bà Oanh xây dựng lại Nhà 03 tầng 

trên phần diện tích 34,4m2 thuộc ngôi nhà số 79, đường Bà Triệu nêu trên và vợ 

chồng bà Oanh đã trực tiếp sinh sống tại ngôi nhà này từ năm 2003. Năm 2011, 

do ông Nguyễn Thế Luân là chồng bà Oanh bị bệnh nặng (chồng bà Oanh là bộ 
đội, được hưởng chính sách thương bệnh binh 2/3, có sổ lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi, 

hàng tháng gia đình vẫn nhận được tiền trợ cấp tại UBND phường Hoàng Văn 
Thụ) nên gia đình bà Oanh đã bán ô đất tái định cư được giao tại Khu tái định cư 

Mỹ Sơn cho người khác. Năm 2013 chồng bà Oanh chết, đến năm 2015 bà 

Oanh bán căn nhà 03 tầng xây dựng trên phần diện tích 34,4m2 thuộc số 79, 

đường Bà Triệu nêu trên và quay lại tái chiếm để sinh sống tại nhà, đất đã bị thu 

hồi thực hiện Dự án Khu đô thị Phú Lộc I mà bà Oanh đã nhận đủ tiền bồi 

thường và ký Biên bản bàn giao mặt bằng từ năm 2008. Năm 2017, do nhà ở 

xuống cấp, bà Oanh đã sửa chữa, cải tạo lại một số hạng mục vật kiến trúc tại 

Nhà ở tái chiếm trên đất đã nhận tiền bồi thường (Thành phố đã xét không đủ 

điều kiện bồi thường VKT mới cơi nới thêm này). Đến thời điểm hiện nay gia 

đình bà Oanh kiến nghị được xem xét giao 01 ô đất tái định cư cho gia đình để 

ổn định cuộc sống. 

- Về nhà ở, đất ở khác trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn:  

Bà Oanh có đăng ký Sổ hộ khẩu thường trú (số VT-3459 do Công án 
thành phố Lạng Sơn cấp ngày 21/11/2016) tại số nhà 18C, ngõ Kéo Tào, đường 

Mỹ Sơn, khối 9, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, gồm: Bà Lã Kiều Dinh 

(tức Oanh), sinh năm 1958 là chủ hộ; hai vợ chồng con trai sinh năm 1988 và 01 

cháu nội bà Oanh; 01 con gái sinh năm 1983. Nơi đăng ký Sổ hộ khẩu thường 

trú tại số nhà 18C, ngõ Kéo Tào, đường Mỹ Sơn, khối 9, phường Vĩnh Trại là 

thửa đất số 20 diện tích 192,5 m2 tờ bản đồ địa chính số 26 phường Vĩnh Trại đã 

được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại đô thị mang tên bà Lã Thị 

Kim Oanh. 

Hiện nay bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, con gái bà Oanh đã ly hôn quay lại 

ở cùng với bà Oanh tại nhà ở tái chiếm trên đất mà bà Oanh đã nhận tiền bồi 

thường để thực hiện Dự án Khu đô thị Phú Lộc I, phường Hoàng Văn Thụ. 

* Nhận xét: Công tác thu hồi diện tích 75,3m2 đất nông nghiệp và ngôi 

nhà cấp 4 xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp thực hiện bồi thường, hỗ trợ, 

giải phóng mặt bằng đối với hộ bà Lã Thị Kiều Oanh bị ảnh hưởng Dự án Khu 

đô thị Phú Lộc I đã hoàn thành từ thời điểm năm 2008, cụ thể: năm 2008 bà 

Oanh đã nhận toàn bộ số tiền được bồi thường, hỗ trợ theo đúng quyết định phê 

duyệt của UBND tỉnh và đã ký Biên bản cam kết bàn giao mặt bằng (ký Biên 
bản bàn giao tay 3 cho Trung tâm PTQĐ, Chủ đầu tư có xác nhận của UBND 
phương Hoàng Văn Thụ - nơi có đất bị thu hồi. Tuy nhiên, do công tác quản lý 

quỹ đất đã thu hồi, GPMB của chủ đầu tư và Trung tâm PTQĐ không chặt chẽ 

(không san ủi, thi công thực hiện Dự án, không quản lý quỹ đất mà người bị thu 

hồi đất đã ký Biên bản bàn giao mặt bằng) dẫn đến 07 năm sau bà Oanh đã 

quay lại tái chiếm sử dụng trái phép như hiện nay. Do vậy, việc tiếp tục xem xét 
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hỗ trợ giao đất cho bà Oanh (do làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp, không 

phải di chuyển chỗ ở và thời điểm năm 2008 cũng như hiện nay gia đình bà 

Oanh vẫn còn nhà ở, đất ở khác trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn) theo đề xuất 

của UBND thành phố là không có cơ sở giải quyết. Bên cạnh đó, qua xem xét 

điều kiện kinh tế gia đình bà Oanh không thuộc diện khó khăn; hiện nay gia đình 

Bà vẫn được quyền sử dụng diện tích 192,5 m2 đất ở tại đô thị tại phường Vĩnh 

Trại đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mang tên bà Oanh. 

* Đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường: Trên cơ sở nội dung báo 

cáo của UBND thành phố, sau khi thảo luận, phân tích và xem xét các tài liệu 

liên quan tại cuộc họp ngày 27/8/2021, từ kết quả rà soát nêu trên Sở Tài nguyên 

và Môi trường và các đơn vị dự họp báo cáo đề nghị UBND tỉnh: Không đồng ý 

với đề xuất của UBND thành phố Lạng Sơn về việc áp dụng biện pháp hỗ trợ 
khác đối với hộ bà Lã Thị Kiều Oanh (Dinh) bằng việc giao 01 ô đất tại khu tái 

định cư (K=1,2) vì không có cơ sở. 

3.2. Dự án xây dựng trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn 

a) Nội dung khó khăn, vướng mắc: Chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo báo 

cáo 

b) Đề xuất của UBND thành phố: Để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt 

bằng thi công tuyến đường đối ngoại tại dự án: Xây dựng trụ sở làm việc công 

an tỉnh Lạng Sơn, tạo điều kiện cho  các gia đình sớm ổn định cuộc sống do bị 

ảnh hưởng dự án. Căn cứ Khoản 4, Điều 6 và Điều 25 Nghị định số 

47/2014/NĐCP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, UBND thành phố đề nghị 

UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ khác bằng việc giao cho 03 hộ gia đình, cá nhân: 

Hộ ông Trần Văn Vinh, hộ ông Hoàng Thanh Xuân, bà Tất Thị Nghiên, mỗi hộ 

gia đình, cá nhân 01 ô đất tái định cư, giá thu tiền sử dụng đất theo khoản 2, 

Điều 19, Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn với hệ số K = 1,2. 

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

Qua nghiên cứu nội dung báo cáo và hồ sơ do UBND thành phố cung cấp, tại 

cuộc họp ngày 27/8/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường và các thành phần tham dự 

họp thống nhất báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ bằng việc giao cho 01 hộ 

ông Trần Văn Vinh có hộ khẩu thường  trú tại thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha, Thành phố 

Lạng Sơn; chưa đồng ý với 02 trường hợp bà Tất Thị Nghiên và hộ ông Hoàng 

Thanh Xuân (cùng có mối quan hệ là 01 hộ gia đình của chủ hộ là ông Hoàng 

Xuân Lộc) vì chưa đủ cơ sở. 

Tuy nhiên, sau khi tra cứu hồ sơ địa chính lưu trữ có liên quan, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đề xuất UBND tỉnh không đồng ý với đề xuất của UBND 

thành phố về việc áp dụng biện pháp hỗ trợ khác bằng việc giao cho mỗi hộ 01 ô 
đất (K=1,2) do bị ảnh hưởng Dự án Trụ sở Công an tỉnh đối với 3/3 hộ gia đình, 
cá nhân: Hộ ông Trần Văn Vinh, hộ ông Hoàng Thanh Xuân và bà Tất Thị 

Nghiên. Vì theo nội dung Báo cáo số 677/BC-UBND ngày 13/8/2021 của 

UBND thành phố tại thời điểm hiện nay chưa đủ căn cứ để Sở Tài nguyên và 

Môi trường xem xét đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh áp dụng biện pháp hỗ trợ khác 

đối với 03 hộ gia đình, cá nhân nêu trên. 
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Đề nghị UBND thành phố báo cáo bổ sung bằng văn bản và gửi hồ sơ kèm 

theo để làm tài liệu kiểm chứng các thông tin sau: 

- Đối với hộ ông Trần Văn Vinh, đăng ký Hộ khẩu thường trú tại thôn 

Khòn Phổ, xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn (đất bị thu hồi tại thôn Khòn 

Khuyên, xã Mai Pha): tại báo cáo của UBND thành phố “Về nơi ở khác của hộ 
ông Trần Văn Vinh trên địa bàn xã Mai Pha: hộ ông Trần Văn Vinh hiện 

không có đất ở, nhà ở nào trên địa bàn xã Mai Pha.” 

Tuy nhiên, tra cứu hồ sơ địa chính cho thấy: Hộ ông Trần Văn Vinh, sinh 
năm 1955 có vợ là Đỗ Thị Lưu; đã được cấp Giấy CNQSD đất số 00758/QSD/ 
114/2000/QĐ-UB (H) ngày 19/5/2000: Thửa đất số 206, tờ bản đồ địa chính số 

46 xã Mai Pha diện tích 386,0m2 mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.  

Như vậy, hộ ông Trần Văn Vinh vẫn còn đất ở khác trên địa bàn xã Mai Pha. 

Đề nghị UBND thành phố làm rõ, cụ thể về việc còn nhà ở, đất ở khác trên địa 

bàn xã Mai Pha đối với hộ ông Trần Văn Vinh. Trong trường hợp hộ ông Vinh 

đã chuyển quyền đối với diện tích 386,0m2 đất ở tại thôn Khòn Phổ nêu trên thì 

cần nêu rõ việc chuyển quyền vào thời điểm nào, trước thời điểm có Thông báo 

thu hồi đất Dự án Công an tỉnh hay sau khi có Thông báo thu hồi đất? Việc 

chuyển quyền như vậy có đúng quy định không và có nhằm mục đích trục lợi để 

được giao đất ở tái định cư hay không? Đề nghị UBND thành phố khẳng định tại 

thời điểm thu hồi đất thì hộ ông Trần Văn Vinh (gồm những ai) có trực tiếp ở trên 

nhà, đất bị thu hồi không? có bị di chuyển chỗ ở không? Ông Vinh đã bàn giao 

mặt bằng chưa và hiện tại gia đình ông Vinh đang ở đâu? hoàn cảnh gia đình? 

- Đối với 02 trường hợp: hộ ông Hoàng Thanh Xuân, địa chỉ thường trú 

tại thôn Co Măn, xã Mai Pha và bà Tất Thị Nghiên, địa chỉ thường trú tại thôn 

Khòn Phổ, xã Mai Pha (Ông Xuân là con trai của ông Hoàng Xuân Lộc, ông 

Lộc là con trai riêng của bà Niên và cả 02 trường hợp cùng chung hộ gia đình 
với ông Hoàng Xuân Lộc). Toàn bộ đất nông nghiệp bị thu hồi đã được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Hoàng Xuân Lộc và nhà trên đất 

nông nghiệp (năm 2003) cũng do vợ chồng ông Lộc xây dựng. Năm 2005, bà 

Niên đến ở trên nhà, đất của ông Lộc xây dựng; năm 2013 ông Xuân (là con trai 

ông Lộc) lấy vợ đến ở nhà, đất của bố mẹ xây dựng (trong hồ sơ không có giấy 

tờ tặng cho) nhưng UBND thành phố đã xét bồi thường toàn bộ đất và nhà ở cho 

bà Niên và ông Xuân (đặc biệt là ông Xuân) để đề xuất hỗ trợ 02 ô đất ở cho bà 

Niên và ông Xuân có bảo đảm theo đúng quy định không? 

 Địa điểm đất bị thu hồi ông Xuân và bà Niên đứng tên kiểm đếm là thôn 

Khòn Khuyên, xã Mai Pha: Đề nghị UBND thành phố làm rõ, cụ thể về việc còn 

nhà ở, đất ở khác tại nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú của ông Xuân và bà Niên 

(không phải thôn Khòn Khuyên – nơi có đất bị thu hồi) trên địa bàn xã Mai 

Pha? làm rõ cụ thể đối với việc sử dụng đất ở, nhà ở của hộ ông Hoàng Xuân 

Lộc và cung cấp Sổ Hộ khẩu gia đình ông Lộc. Cần khẳng định tại thời điểm thu 

hồi đất thì hộ ông Hoàng Thanh Xuân (ông Xuân và vợ, con ông Xuân) và bà 

Niên có trực tiếp ở trên nhà, đất bị thu hồi không? có bị di chuyển chỗ ở không? 

Hộ ông Xuân và bà Niên đã bàn giao mặt bằng chưa và hiện tại hộ ông Xuân và 

bà Niên đang ở đâu? hoàn cảnh gia đình của hộ ông Xuân và bà Niên? 
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3.3. Nội dung khó khăn, vướng mắc đối với 04 Dự án còn lại tại Báo 

cáo 667/BC-UBND của UBND thành phố, gồm: 

(1) Dự án Đầu tư xây dựng công trình Tiểu khu tái định cư khối 9, 

phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn; 

(2) Dự án Hạ tầng khu dân cư khối 9, phường Vĩnh Trại (khu Ao cạn - 

Bãi than), thành phố Lạng Sơn (đến hết ngày 28/8/2021: chưa có Hồ sơ); 

(3) Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư Mỹ Sơn, thành phố 

Lạng Sơn; 

(4) Dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối 

diện khách sạn Đông Kinh), thành phố Lạng Sơn. 

Do UBND thành phố cung cấp hồ sơ muộn (sau khi có Giấy mời họp) bên 
cạnh đó các nội dung vướng mắc có tính chất phức tạp liên quan đến hồ sơ Dự 
án thực hiện kéo dài từ lâu (trên 10 năm: Dự án (1) và (4)) nên cần phải kiểm 

tra, rà soát kỹ lưỡng, chặt chẽ trước khi tham mưu đề xuất báo cáo UBND tỉnh. 

II. Địa bàn huyện Cao Lộc.  

1.  Kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB trong tháng 8/2021. 

Họp triển khai công trình Tiểu dự án đường dây và TBA 110 Bình Gia. 

Tổ chức họp thống nhất phương án BT,HT các dự án Điện 110kv (hạng mục 

Hành lang), Trường mầm non Hợp Thành, Khuôn viên khu ao thị trấn Cao Lộc. 

Tổ chức tuyên truyền vận động dự án được 123 lượt hộ bị ảnh hưởng 06 

Dự án. Chi trả tạm ứng 08 hộ với số tiền là khoảng 3,3 tỷ. Bàn giao mặt bằng cho 

Chủ đầu tư được 1,32 ha. 

(Kết quả thực hiện chi tiết từng Dự án tại Phụ lục 2) 

2. Nhận xét, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả, 

tiến độ thực hiện GPMB trong tháng 8 trên địa bàn huyện Cao Lộc. 

2.1. Kết quả và tiến độ trong tháng 8:  

- Về kết quả và tiến độ thực hiện công tác GPMB nói chung:  

Tiến độ công tác GPMB các Dự án nhìn chung tiến độ chậm; kết qảu thực 

hiện thập hơn tháng 7. 

- Về kết quả và tiến độ thực hiện đối với Dự án trọng điểm của tỉnh:  

Đa số các Dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Cao Lộc đều có khó khăn, vướng 

mắc vì lý do khách quan như: chờ văn bản cho phép chuyển mục đích đất trồng 
Lúa của thủ tướng Chính phủ (3/7 Dự án); 01 Dự án chưa triển khai (dự án đường 

Cao tốc – hợp phần 2) và 01 Dự án (Cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc - Ba Sơn 

(ĐH.28), huyện Cao Lộc) do Ban QLDA ĐTXD tỉnh  là Chủ đầu tư chưa bàn 

giao mốc giới, ranh giới thu hồi đất, chưa bàn giao hồ sơ dự án…nên UBND 

huyện chưa có cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện công tác BT,HT&TĐC 

Dự án (Chi tiết từng Dự án được đánh giá tại Phụ lục 1 và kết quả tại Phụ lục 2). 

2.2. Việc thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao:  

UBND huyện đã triển khai thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Thông 

báo 443/TB-UBND: “b) UBND huyện Cao Lộc hoàn thiện hồ sơ xin chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa đối với các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn 
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huyện.  Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền người dân tự nguyện bàn 

giao mặt bằng để thi công dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4B. Tập trung đẩy 

nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Khu trung chuyển hàng hóa.” 

 3. Khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tháng 8/2021. 

3.1 Dự án Khu trung chuyển hàng hoá thuộc Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn (Báo cáo 664/BC-UBND ngày 11/8/2021). 

a) Nội dung khó khăn, vướng mắc: Chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo báo 

cáo 

b) Đề xuất của UBND huyện Cao Lộc: Đề nghị UBND tỉnh xem xét áp 

dụng khoản 4, Điều 17, Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của 

UBND tỉnh để áp dụng biện pháp hỗ trợ khác bằng hình thức hỗ trợ giao đất cho 

hộ gia đình ông Hoàng Văn Chén và các con, giá thu tiền sử dụng đất K =1,5 (theo 

khoản 2, Điều 19, Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND). 

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

Theo báo cáo của UBND huyện Cao Lộc: Tại Biên bản đo đạc kiểm đếm 

năm 2018, hộ gia đình ông Hoàng Văn Chén bị thu hồi tổng diện tích 

20.061,9m2 gồm 54,9m2 đất ở tại nông thôn và 20.007,0m2 đất sản xuất nông 

nghiệp. Tại thời điểm kiểm đếm trên diện tích 54,9m2 đất ở tại nông thôn thuộc 

thửa đất số 450, tờ bản đồ địa chính số 01 (ông Chén chưa được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất) gia đình ông Chén đã xây dựng 01 Nhà ở cấp 4 có diện 

tích 32,4m2 (9,0x3,6m) từ năm 2003 (móng giằng bê tông cốt thép, tường xây 
gạch bê tông, quét vôi ve, nền láng vữa xi măng, cửa đi, cửa sổ bằng gỗ hồng 

sắc, mái lợp phipro xi măng có điện sinh hoạt). Tại báo cáo của UBND huyện 

Cao Lộc: qua xác minh, khoảng năm 1997 gia đình ông Chén xây dựng 01 ngôi 

nhà cấp 4 diện tích khoảng 60m2 thuộc thửa đất khác (không thuộc diện bị thu 

hồi thực hiện Dự án) là thửa số 31, tờ bản đồ địa chính số 54 có diện tích tổng 

thửa là 227,1m2, loại đất theo trên Bản đồ địa chính là Hg (thửa đất trên chưa 

được cấp Giấy chứng nhận) cùng thuộc địa bàn xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc. 

Đến khoản năm 2003 khi các con của ông Chén lớn, con trai lập gia đình 

riêng, Ngôi nhà 60m2 có diện tích nhỏ, chật trội, gây khó khăn trong sinh hoạt 

nên vợ chồng ông Chén đã xây dựng thêm một ngôi nhà tại thửa đất số 450, tờ 

bản đồ địa chính số 01 (sau này bị thu hồi vào Dự án nêu trên) để ở và thuận tiện 

đi lại canh tác sản xuất; tuy nhiên vợ chồng ông Chén không sinh sống liên tục, 

ổn định tại Nhà đất này, mà gia đình Ông vẫn đi lại và ở tại hai ngôi nhà cùng 

thuộc xã Thuy Hùng (ngôi nhà cấp 4 có diện tích 60m2 xây dựng trên thửa đất 
số 31 không bị thu hồi và ngôi nhà cấp 4 có diện tích 32,4m2 xây dựng trên thửa 

đất số 450 bị thu hồi để thực hiện Dự án). 

 Năm 2019, hộ ông Hoàng Văn Chén được phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ với tổng số tiền: 2.764.113.166 đồng, số tiền thực lĩnh là 

2.757.937.000 đồng. Do gia đình ông Chén không ở liên tục trên nhà, đất ở bị 

thu hồi và ngoài nhà, đất bị thu hồi và gia đình ông Chén còn nhà ở, đất ở khác 

cùng trên địa bàn xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc (ngôi nhà cấp 4 có diện tích 
60m2 xây dựng năm 1997 trên thửa đất số 31 không bị thu hồi) nên gia đình ông 

Chén không đủ điều kiện giao đất tái định cư theo quy định tại Điểm a, khoản 1, 
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Điều 6, Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014  của Chính phủ4. Đến nay hộ 

ông Chén chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với lý do: Đề nghị xác định 

lại loạt đất tính bồi thường và xem xét giao cho gia đình ông tái định cư do khó 

khăn về chỗ ở. Tại cuộc họp ngày 27/8/2021, đại diện UBND huyện Cao Lộc 

nhận định nếu được hỗ trợ bằng việc giao 01 ô đất ở thì gia đình ông Chén sẽ 

đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và chấp hành bàn giao mặt bằng, không 

phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. 

Xét thực tế gia đình ông Chén bị thu hồi diện tích đất rất lớn (2 ha) trong 

đó có cả đất ở, nhà ở; nhà ở khác của gia đình ông Chén hiện nay trên địa bàn xã 

Thụy Hùng có diện tích nhỏ (60m2) có ba thế hệ gồm 06 nhân khẩu cùng sinh 

sống trên nhà đất này (gồm 02 vợ chồng ông Chén (sinh năm 1964); vợ chồng 
con trai ông Chén và 02 cháu nội) nên chỗ ở chật chội, khó khăn trong sinh hoạt 

và đời sống hàng ngày. Bên cạnh đó vợ chồng ông Chén và các con chỉ sống 

nhờ vào nghề nông nghiệp nhưng đến nay đất đai, ruộng vườn đã bị thu hồi phần 

lớn diện tích để thực hiện dự án Khu trung chuyển hàng hóa nên việc canh tác 

sản xuất hạn chế làm ảnh hưởng đến nguồn thu nhập chính của gia đình là sống 

bằng nguồn thu nhập chủ yếu từ nông nghiệp.  

Từ những lý do trên, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đồng thời hỗ 

trợ một phần khó khăn cho người bị thu hồi đất sớm ổn định đời sống, sản xuất, 

góp phần bảo đảm vấn đề an sinh xã hội tại địa phương, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đề nghị UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của UBND huyện Cao Lộc: Căn 

cứ quy định tại Điều 25, Nghị định 47/2014/NĐ-CP5 và khoản 4, Điều 17, Quyết 

định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh6, áp dụng biện 

pháp hỗ trợ khác đối với hộ gia đình ông Hoàng Văn Chén, địa chỉ thường trú 

tại thôn Tam Lung, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; giá trị hỗ trợ 

khác bằng việc giao 01 ô đất tại khu tái định cư, giá thu tiền sử dụng đất theo 

                   
4 “Điều 6. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở 

Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai được thực hiện theo 

quy định sau đây: 

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;” 
5 “Ngoài việc hỗ trợ quy định tại các Điều 19, 20, 21, 22, 23 và 24 của Nghị định này, căn cứ vào tình hình 

thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp tỉnh quyết định biện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ 

ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi; trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực 

tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không đủ điều kiện được bồi thường theo 

quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét hỗ trợ cho phù hợp với thực tế của 

địa phương; trường hợp đặc biệt trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.” 
6 “4. Ngoài việc hỗ trợ quy định tại các Điều 14, Điều 15, Điều 16 và khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 17 của 

Quy định này, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định biện pháp 

hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống và sản xuất cho người bị thu hồi đất theo đề nghị của  Sở Tài 

nguyên và Môi trường.” 
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khoản 2, Điều 19, Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND7: bằng giá đất quy định tại 

Khu tái định cư nhân với hệ số (K =1,2) khác với đề xuất của UBND huyện Cao 

Lộc (K=1,5); địa điểm giao đất: do UBND huyện Cao Lộc bố trí. 

d) Ý kiến thống nhất của các cơ quan, đơn vị tại cuộc họp ngày 

27/8/2021: Các thành phần tham dự cuộc họp nhất trí với đề xuất của Sở Tài nguyên 

và Môi trường. 

3.2 Dự án Mở rộng khu tái định cư Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng 

Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (Báo cáo 530/BC-UBND ngày 08/7/2021). 

a) Nội dung khó khăn, vướng mắc: Chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo báo 
cáo 

b) Đề xuất của UBND huyện Cao Lộc: Đề nghị UBND tỉnh xem xét áp 

dụng khoản 4, Điều 17, Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của 

UBND tỉnh để áp dụng biện pháp hỗ trợ khác bằng hình thức hỗ trợ giao đất tái 

định cư cho hộ gia đình bà Vi Bích Văn và các con, giá thu tiền sử dụng đất K 

=1,5 (theo khoản 2, Điều 19, Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND). 

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

Theo báo cáo của UBND huyện Cao Lộc cho thấy: Bà Vi Bích Văn, có hộ 

khẩu thường trú tại thôn Pá Phiêng, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn. Từ năm 1999 đến nay, gia đình bà Văn bị ảnh hưởng bởi tổng số 03 dự án 

với tổng diện tích khoảng 19.899m2 đất sản xuất nông nghiệp8 (đến nay gia đình 
Bà đã bị thu hồi gần hết diện tích đất nông nghiệp). Riêng dự án Mở rộng khu 

tái định cư Hoàng Văn Thụ gia đình Bà bị thu hồi diện tích 3.690,2m2 đất nông 

nghiệp. Tuy nhiên, căn cứ cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ tại thời điểm 

thu hồi đất thực hiện 03 Dự án, gia đình bà Văn không đủ điều kiện để được 

giao ô đất tái định cư nào (vì tại quy định về cơ chế chính sách bồi thường, hỗ 

trợ của UBND tỉnh khi thực hiện GPMB 03 Dự án không có quy định về việc 
giao đất tái định cư do bị thu hồi đất nông nghiệp: năm 1999, 2000, 2016, 2021). 
Hiện tại bà Văn không còn đất để chia cho 05 người con xây dựng nhà cửa, canh 

tác nông nghiệp để đảm bảo ổn định đời sống, sản xuất vì các con của bà Văn 

                   
7 “2. Trường hợp khi Nhà nước thu hồi đất mà hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện được giao đất tái định 

cư, nếu được Nhà nước hỗ trợ giao đất tại khu tái định cư thì giá thu tiền sử dụng đất bằng giá đất quy định tại 

khu tái định cư đó nhân với hệ số K = 1,2.” 

 
8 “Gia đình bà Vi Bích Văn bị ảnh hưởng bởi 03 dự án, cụ thể: 

+ Năm 1999, nhà cửa, đất đai, ruộng vườn của hộ gia đình bà đã bị ảnh hưởng bởi dự án Phòng khám 

đa khoa Đồng Đăng (diện tích đất bị ảnh hưởng là khoảng 2.516m2). Gia đình bà đã nghiêm túc chấp hành chủ 

trương của Nhà nước, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư thực hiện dự án là Ban 

Quản lý dự án 748 (Nay là Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn). Tuy nhiên gia đình chưa 

được giao tái định cư.  

+ Đến năm 2000, gia đình bà Vi Bích Văn cùng con của bà là Vi Văn Hữu tiếp tục bị thu hồi khoảng 

13.693m2 đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu để thực hiện dự án Khu tái định cư Hoàng Văn Thụ 

(địa phận xã Hồng Phong). Gia đình bà cũng vẫn nghiêm túc chấp hành và bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư 

(Ban Quản lý dự án 748 này là Ban Quản lý dự án Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn ) để thi công 

dự án. 

+ Đến năm 2015 và năm 2021, Bà và các con của bà tiếp tục bị ảnh hưởng tổng diện tích đất là 

3.690,2m2 để thực hiện dự án Mở rộng khu tái định cư Hoàng Văn Thụ (do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện 

Cao Lộc làm chủ đầu tư dự án từ năm 2015, từ năm  2016 là do Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng huyện Cao 

Lộc làm chủ đầu tư).” 
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không có công ăn việc làm ổn định, chỉ sống nhờ vào nghề nông nghiệp, nhưng 

đến nay đất đai, ruộng vườn không còn nhiều, khả năng canh tác hạn chế nên 

phải tìm việc làm thuê. 

Quá trình thực hiện 02 Dự án trước đây (năm 1999, 2000), gia đình bà 

Văn là trường hợp chấp hành tốt và tự giác bàn giao mặt bằng. Đối với dự án 

Mở rộng khu tái định cư Hoàng Văn Thụ, hộ bà Vi Bích Văn thuộc trường hợp 

phải cưỡng chế thu hồi đất (gia đình bà Văn không đồng ý nhận tiền bồi thường, 

hỗ trợ với lý do: Đơn giá bồi thường thấp, đề nghị được hỗ trợ tái định cư). 

Ngày 10/6/2021, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc đã ban hành Quyết định số 

1908/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Văn.  

Bà Văn có nhiều đơn kiến nghị về công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB 

dự án Mở rộng khu tái định cư Hoàng Văn Thụ và đã được UBND huyện Cao 

Lộc trả lời theo quy định. Ngày 10/6/2021, bà Văn đã đến Tiếp công dân định 

kỳ của Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc; tại buổi tiếp công dân Chủ tịch UBND 

huyện đã trực tiếp đối thoại và vận động hộ bà Văn, bà Văn có nhiều ý kiến 

trong đó có ý kiến đề nghị được xem xét hỗ trợ giao đất tái định cho các con (do 

còn khó khăn về chỗ ở, do bị thu hồi hết phần diện tích đất mà Bà dự kiến chia 
cho các con tạo lập nhà ở nếu không bị thu hồi thực hiện dự án). Kết thúc buổi 

đối thoại, Chủ tịch UBND huyện kết luận: Gia đình bà Văn không đủ điều kiện 

xem xét giải quyết giao đất tái định cư theo thẩm quyền của cấp huyện. Nếu gia 
đình bà chấp hành chủ trương thu hồi đất, nhận tiền bàn giao mặt bằng để thi 
công dự án thì UBND huyện Cao Lộc sẽ xem xét báo cáo xin chủ trương UBND 

tỉnh áp dụng biện pháp hỗ trợ khác cho gia đình bà để ổn định cuộc sống sau 
khi Nhà nước thu hồi đất và việc UBND tỉnh có đồng ý hay không là theo thẩm 
quyền của UBND tỉnh; bà Vi Bích Văn đã đồng ý với phương án giải quyết trên 

và sau đối thoại (ngày 21/6/2021), gia đình bà Văn đã chấp hành nhận tiền và 

bàn giao mặt bằng cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện để bàn 

giao cho Chủ đầu tư thi công dự án theo kế hoạch. 

Về điều kiện hoàn cảnh gia đình: Bà Văn có 05 người con gồm 03 người 

con trai và 02 con gái, hiện nay còn 01 người con trai út là Vi Văn Họa sinh năm 

1982 chưa lập gia đình riêng. Các con gái của bà Văn mặc dù đã xây dựng gia 

đình riêng nhưng đều có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 01 người con gái (Vi 

Thị Hợp) đang ly thân chồng, chị Hợp đang làm việc tại Công ty quản lý đường 

bộ Lạng Sơn, hiện không có đất để làm nhà, chị Hợp và 02 con (sinh năm 2016, 

2018) đang phải đi ở thuê tại thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng 

Sơn để thuận tiện công tác, hoàn cảnh gia đình chị Hợp khó khăn.  

Về nhà ở, đất ở hiện nay của gia đình bà Văn: Thửa đất số 112 tờ bản đồ 

địa chính số 11 xã Hồng Phong diện tích 208,7m2 đất ở tại nông thôn thuộc 

thôn Pá Phiêng, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc đã được cấp Giấy chứng nhận 

đất ở vào năm 2012 mang tên bà Vi Bích Văn (sinh năm 1957). Trên thửa đất ở 

có 01 ngôi nhà cấp 4 hiện nay bà Văn đang sinh sống cùng 04 người con, cháu 

(03 thế hệ) là: vợ chồng người con trai cả là Vi Viết Hoán, 01 cháu nội và anh 

Hoạt (con trai út sinh năm 1982 chưa lập gia đình). Bà Văn và 02 con trai, con dâu 

đều làm ruộng, có nguồn thu nhập chính từ sản xuất nông nghiệp. Đến nay đất đai, 



 

 

13 

ruộng vườn đã bị thu hồi phần lớn diện tích để thực hiện dự án Mở rộng khu tái 

định cư Hoàng Văn Thụ nên việc canh tác sản xuất bị hạn chế làm ảnh hưởng 

đến nguồn thu nhập chính của gia đình là sống bằng nguồn thu nhập chủ yếu từ 
nông nghiệp.  

Từ những lý do trên, xét hộ bà Văn bị thu hồi diện tích đất lớn, để đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện Dự án đồng thời hỗ trợ một phần khó khăn cho người bị 

thu hồi đất sớm ổn định đời sống, sản xuất, góp phần bảo đảm vấn đề an sinh xã 

hội tại địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh đồng ý với 

đề xuất của UBND huyện Cao Lộc: Căn cứ quy định tại Điều 25, Nghị định 

47/2014/NĐ-CP và khoản 4, Điều 17, Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 

16/4/2021 của UBND tỉnh, áp dụng biện pháp hỗ trợ khác đối với hộ gia đình bà 

Vi Bích Văn, địa chỉ thường trú tại thôn Pá Phiêng, xã Hồng Phong, huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn; giá trị hỗ trợ khác bằng việc giao 01 ô đất tại khu tái định 

cư, giá thu tiền sử dụng đất theo khoản 2, Điều 19, Quyết định số 07/2021/QĐ-

UBND: bằng giá đất quy định tại Khu tái định cư nhân với hệ số (K =1,2) khác 
với đề xuất của UBND huyện Cao Lộc (K=1,5); địa điểm giao đất: do UBND 

huyện Cao Lộc bố trí. 

d) Ý kiến thống nhất của các cơ quan, đơn vị tại cuộc họp ngày 

27/8/2021: Các thành phần tham dự cuộc họp nhất trí với đề xuất của Sở Tài nguyên 

và Môi trường. 

III. Địa bàn huyện Lộc Bình (Báo cáo số 555/BC-UBND ngày 18/8/2021).  

1.  Kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB trong tháng 8/2021. 

 Đã kiểm đếm: 45 hộ gia đình, cá nhân, với diện tích 43.106,5 m2 của 04 dự án 

(trong đó có 09 hộ gia đình kiểm đếm bắt buộc). Ban hành Quyết định phê duyệt 

phương án BT, HT, TĐC đối với 83 trường hợp, với tổng kinh phí 7.713.264.791 

đồng của 03 dự án. Đã giải ngân cho 14 trường hợp, với tổng số tiền 2.434.222.639 

đồng, bàn giao mặt bằng với diện tích 50.542,1 m2. 

(Kết quả thực hiện chi tiết từng Dự án tại Phụ lục 2) 

2. Kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. 

UBND huyện Lộc Bình đã triển khai các nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại các 

thông báo kết luận cuộc họp của UBND tỉnh. 

3. Nhận xét, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả, 

tiến độ thực hiện GPMB trong tháng 8 trên địa bàn huyện Lộc Bình. 

3.1. Kết quả và tiến độ trong tháng 8:  

a) Về kết quả và tiến độ thực hiện công tác GPMB nói chung:  

Tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng của 

một số công trình, dự án cơ bản đáp ứng được tiến độ thi công của chủ đầu tư dự 

án. Tuy nhiên còn một số dự án công tác GPMB còn chậm có với kế hoạch đề ra. 

b) Về kết quả và tiến độ thực hiện đối với Dự án trọng điểm của tỉnh:  

Kết quả công tác GPMB một số Dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Lộc 

Bình tiến độ còn chậm như Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 4B và Dự án: Cầu 

Lộc Bình số 1, đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn. 
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(chi tiết từng Dự án được đánh giá tại Phụ lục 1 và kết quả tại Phụ lục 2). 

3. Khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tháng 8/2021. 

3.1. Vướng mắc về áp giá đất cụ thể đối với 02 Dự án đang thực hiện trên 

địa bàn huyện Lộc Bình (do thay đổi về khu vực theo Quyết định 861 nên 

Giá đất cụ thể đã được phê duyệt thấp hơn Giá đất quy định tại Bảng giá 

đất hiện hành của Tỉnh). 

c) Nội dung khó khăn, vướng mắc: Vướng mắc về áp giá đất cụ thể đối với 

các dự án: Cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và khu tái định cư xã Lục Thôn, 

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp 

đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) và Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

khu định cư và dân cư Bệnh viện, huyện Lộc Bình. Sau khi thay đổi phân loại lại 

Khu vực theo Quyết định 861 đối với địa bàn Tthị trấn Lộc Bình từ Khu vực II 

thành Khu vực 1; dẫn đến Giá đất cụ thể theo các Quyết định phê duyệt riêng 

của UBND tỉnh thấp hơn Giá đất quy định tại Bảng giá đất hiện hành của Tỉnh 

(Chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo báo cáo) 

b) Đề xuất của UBND huyện Lộc Bình: 

UBND huyện kiến nghị xây dựng điểu chỉnh, bổ sung giá đất cụ thể đối 

với 02 Dự án trên địa bàn Huyện Lộc Bình: Công trình Cầu Lộc Bình số 1, 

đường giao thông và khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình theo hình 

thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) tại 
Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 03/4/2021; Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật khu định cư và dân cư Bệnh viện, huyện Lộc Bình tại Quyết định 

số 2305/QĐ-UBND ngày 25/11/2019; Dự án: Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu 

tái định cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình tại Quyết định 

số 721/QĐ-UBND ngày 20/4/2017. 

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

- Về việc xây dựng Giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường về đất. 

Căn cứ quy định tại điểm đ, khoản 4, Điều 114 Luật Đất đai năm 2013: 

“4. Giá đất cụ thể đươc̣ sử duṇg để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây: đ) 
Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.” Như vậy, đơn giá đất để tính 

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các Dự án không căn cứ 

vào Đơn giá đất quy định tại Bảng giá đất của UBND tỉnh. 

Thực tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn mức giá đất cụ thể để làm căn cứ tính 

bồi thường Dự án UBND tỉnh đã phê duyệt:   

+ Đối với đất ở: Giá đất cụ thể đã được phê duyệt thường chênh lệch cao 

hơn so với đơn giá quy định theo Bảng giá đất của UBND tỉnh tại thời điểm phê 

duyệt giá đất cụ thể và Hệ số chênh lệch đa số là bằng Hệ số giá đất điều chỉnh 

hàng năm. 

+ Đối với các loại đất trong Nhóm đất nông nghiệp: Giá đất cụ thể được 

phê duyệt thường bằng đơn giá quy định theo Bảng giá đất của UBND tỉnh tại 

thời điểm phê duyệt giá đất cụ thể (K= 1,0 lần). 

Như vậy, giá đất cụ thể đã bảo đảm “bằng” hoặc “cao hơn” giá đất quy 

định tại Bảng giá đất hàng năm của UBND tỉnh. 
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- Chênh lệch giữa Giá đất cụ thể và Giá đất quy định tại Bảng giá đất 

hàng năm của UBND tỉnh khi thay đổi Khu vực theo Quyết định 861/QĐ-

TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ: 

Do thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn 

theo Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội (Nghị quyết 818) và Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 

của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, 

khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 

2025 (Quyết định 861) nên một số đơn vị cấp xã được phân loại lại từ khu vực có 
mức thấp hơn (ví dụ Thị trấn Lộc Bình hiện đang là Khu vực II) theo Quyết định 

số 861 được điều chỉnh thành khu vực mức cao hơn (là Khu vực I); theo đó Mức 

giá đất tại Bảng giá đất của UBND tỉnh: Khu vực I đơn giá đất sẽ cao hơn Khu 

vực II, đối chiếu sang đơn Giá đất cụ thể đã được phê duyệt tại các quyết định cụ 

thể của UBND tỉnh cũng có sự thay đổi, chênh lệch tương ứng như vậy. Thực hiện 

Quyết định 861 thì trong trường hợp Bảng giá đất điều chỉnh (lần 2) sẽ điều chỉnh 

giá đất của Thị trấn Lộc Bình từ mức giá của Khu vực II (thấp hơn) thành Khu vực 

I (có mức giá cao hơn); tuy nhiên lúc đó Giá đất cụ thể đã được phê duyệt tại 

Quyết định của UBND tỉnh trước đó (Khu vực không theo Quyết định 861) của Dự 

án sẽ có sự bất cập đó là Giá đất cụ thể (để tính Bồi thường về đất) sẽ “Thấp 

hơn” giá đất quy định tại Bảng giá đất hiện hành của UBND tỉnh (để tính Hỗ 

trợ về đất). 

Theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 373/TB-UBND 

ngày 13/7/2021 thì sau khi điều chỉnh Bảng giá đất tỉnh Lạng Sơn (lần 2) theo 

phân Khu vực tại Quyết định 861 thì sẽ được tính phê duyệt phương án hỗ trợ bổ 

sung phần giá trị chênh lệch (tăng) giữa Khu vực I và Khu vực II đối với các hộ 

gia đình, cá nhân đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất từ 

ngày 04/6/2021 (ngày Quyết định số 861 có hiệu lực thi hành) đến ngày 

31/12/2021. Tuy nhiên việc phê duyệt bổ sung giá trị chênh lệch (do điều chỉnh 

đơn giá tại Bảng giá đất) chỉ giải quyết được sự bất cập đối với các khoản tính Hỗ 
trợ về đất nông nghiệp; còn việc tính Bồi thường về đất chưa giải quyết được do 

đơn giá đất cụ thể được phê duyệt tại các Quyết định riêng chưa được điều 

chỉnh. Do vậy, để bảo đảm nguyên tắc: giá đất cụ thể (để tính bồi thường) 
“bằng” hoặc “cao hơn” giá đất quy định tại Bảng giá đất hàng năm của 

UBND tỉnh (để tính hỗ trợ) thì phải thực hiện điều chỉnh lại giá đất cụ thể tại 

từng Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể theo quy định. 

Ví dụ so sánh chênh lệch về Đơn giá các loại đất thuộc Khu vực I và Khu 

vực II (cấp xã thuộc các Huyện), cụ thể như sau:  

T 

T 
Mục đích sử dụng đất 

Giá đất 

theo Bảng 

giá đất 

KHU VỰC 

I 

(đồng/m2) 

Vị trí 1 

Giá đất theo 

Bảng giá đất 

KHU VỰC 

II (đồng/m2) 

Vị trí 1 

Chênh lệch giữa 

KHU VỰC I 

với KHU VỰC I 

(đồng/m2) 
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1 Đất ở tại nông thôn 

(KV còn lại: Lộc Bình) 
220.000 170.000 + 50.000 

2 Đất trồng cây HNK 54.000 48.000 +6.000 

3 Đất trồng Cây lâu năm 47.000 42.000 +5.000 

4 Đất trồng lúa 60.000 54.000 +6.000 

5 Đất Nuôi trồng thủy sản 39.000 36.000 +3.000 

6 Đất Rừng sản xuất 9.000 7.000 +2.000 

          - Đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Để bảo đảm đồng bộ điều chỉnh tăng giá trị Bồi thường về đất tương ứng 

với điều chỉnh tăng giá trị Hỗ trợ về đất cho cùng một diện tích đất bị thu hồi 

trong cùng 01 Dự án do bị thay đổi Khu vực (đã được điều chỉnh lên Khu vực 
cao hơn), Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh đồng ý về chủ 

trương cho phép UBND các huyện thực hiện như sau (trừ Thành phố Lạng Sơn 
do Quyết định 861 không điều chỉnh thay đổi Khu vực): 

Tự kiểm tra, rà soát giá đất cụ thể đã được phê duyệt để làm căn cứ bồi 

thường đối với từng Dự án cụ thể mà có các Đơn vị hành chính cấp xã đã bị thay 

đổi Khu vực theo Quyết định 861 (đã được điều chỉnh lên Khu vực cao hơn) và 

thực hiện bảo đảm theo các nguyên tắc sau:  

- Nếu có sự bất cập về Đơn giá đất giữa Giá đất cụ thể đã được UBND 

tỉnh phê duyệt (để tính Bồi thường) với Đơn giá đất theo quy định tại Bảng giá 

đất của UBND tỉnh (để tính Hỗ trợ) tương tự như xã Lục Thôn thuộc huyện Lộc 

Bình, thì thực hiện trình tự, thủ tục xác định lại giá đất cụ thể cho phù hơp. 

Trình tự, thủ tục xác định lại giá đất cụ thể theo đúng quy định tại Nghị định 

44/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 36/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường.  

- Đối với các Dự án đang thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ: cần 

phải kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng, tránh việc xác định lại giá đất cụ thể làm xáo 

trộn tình hình, phát sinh sự so bì và đơn thư khiếu kiện của các trường hợp đã 

được tính bồi thường, hỗ trợ, đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng trước khi được 

thay đổi Khu vực theo Quyết định 861/QĐ-TTCP ngày 04/6/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

d) Ý kiến thống nhất của các cơ quan, đơn vị tại cuộc họp ngày 

27/8/2021: Nhất trí với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

3.2. Dự án: Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc 

(huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình, (huyện Đình Lập) tỉnh Lạng Sơn. 

a) Nội dung khó khăn, vướng mắc: UBND huyện đã thực hiện thu hồi 

đất của 02 hộ gia đình ông Triệu Tiến Học và ông Triệu Tiến Vượng, trú tại thôn 

Khuổi Thướn, xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình do sạt lở đất gây nguy hiểm đến tính 

mạng con người và tài sản trên đất (quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 65 

Luật Đất đai năm 2013) theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh giao tại Thông 

báo số 373/TB-UBND ngày 13/7/2021. Tuy nhiên hiện nay chưa lập được 
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phương án bồi thường, hỗ trợ do chưa có giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường 

về đất (Chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo báo cáo) 

b) Đề xuất của UBND huyện Lộc Bình: đề nghị UBND tỉnh cho phép 

UBND huyện áp dụng giá đất cụ thể tại Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 

07/6/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền 
bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công 
trình Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc huyện Lộc Bình và xã 

Thái Bình huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (đoạn thuộc địa phận huyện Lộc 
Bình) để áp dụng tính tiền  bồi thường về đất đối với 02 hộ gia đình (ông Triệu 

Tiến Học và ông Triệu Tiến Vượng).  

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

Hai hộ gia đình ông Triệu Tiến Học và ông Triệu Tiến Vượng, trú tại thôn 

Khuổi Thướn, xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án: 

Đầu tư xây dựng công trình Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc 

(Dự án) và đã được bồi thường theo đúng quy định, hai hộ đã bàn giao mặt bằng 

để thi công Dự án. Phần diện tích đất còn lại của 02 hộ có vị trí liền sát với 

Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc (không thuộc phạm vi Dự 
án) nhưng có nguy cơ sạt lở rất cao nên tại Thông báo số 373/TB-UBND ngày 

13/7/2021 Kết luận kỳ họp chuyên đề định kỳ tháng 6/2021, trên cơ sở đề xuất 

của UBND huyện Lộc Bình, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương cho phép huyện 

Lộc Bình thu hồi đất của 02 hộ do sạt lở đất gây nguy hiểm đến tính mạng con 
người và tài sản trên đất theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 65 Luật 

Đất đai năm 2013. 

Căn cứ khoản 3 và điểm đ, khoản 4, Điều 114 Luật Đất đai năm 20139, 

việc tính bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các Dự án phải 

theo Giá đất cụ thể do UBND tỉnh phê duyệt đối với khu đất thu hồi để thực hiện 

riêng cho Dự án đó. Tuy nhiên, việc thực hiện xây dựng giá đất cụ thể để tính 

bồi thường riêng cho 02 hộ đối với diện tích đất do sạt lở gây nguy hiểm đến 

tính mạng con người và tài sản trên đất (1.801 m2 đất các loại) sẽ mất nhiều thời 

gian làm chậm tiến độ giải phóng mặt bằng khu đất có nguy cơ sạt lở cao trong 

mùa mưa bão đang tới gần. Theo đại diện UBND huyện Lộc Bình tại cuộc họp 

ngày 27/8/2021 cho biết hai hộ gia đình đã đồng ý đơn giá bồi thường, hỗ trợ 

đối với diện tích đất bị thu hồi do sạt lở gây nguy hiểm đến tính mạng con người 
và tài sản trên đất bằng đơn giá đất cụ thể đã được UBND tỉnh cho phép UBND 

huyện áp dụng giá đất cụ thể tại Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 

tại Dự án Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc (tuy nhiên các cơ 

quan của Huyện chưa lập Biên bản với 02 hộ). 

 Căn cứ điểm 2 của Công văn số 937/UBND-KTN ngày 27/9/2018 Về 
việc xác định giá đất cụ thể khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng 

                   
9 “3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể.... 

4. Giá đất cụ thể đươc̣ sử duṇg để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây: đ) Tính tiền bồi thường khi Nhà 

nước thu hồi đất.”  
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Sơn10 Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của 

UBND huyện Lộc Bình: “cho phép UBND huyện áp dụng giá đất cụ thể tại 

Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh về việc phê 
duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 

thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Đường đến trung tâm các xã Xuân 
Dương - Ái Quốc huyện Lộc Bình và xã Thái Bình huyện Đình Lập, tỉnh Lạng 
Sơn (đoạn thuộc địa phận huyện Lộc Bình) để áp dụng tính tiền bồi thường về 

đất đối với 02 hộ gia đình (ông Triệu Tiến Học và ông Triệu Tiến Vượng) đối 
với diện tích đất bị thu hồi do sạt lở đất gây nguy hiểm đến tính mạng con người 
và tài sản trên đất.” Giao UBND huyện lập Biên bản về việc đồng ý của hai hộ 

gia đình trước khi ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 

về đất theo quy định. 

IV. Địa bàn huyện Văn Lãng (Báo cáo 531/BC-UBND ngày 16/8/2021). 

1.  Kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB trong tháng 8/2021. 

 Đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 10 hộ, số tiền 4,77 tỷ 

đồng; tổ chức chi trả được 04 hộ với số tiền 1,47 tỷ đồng; bàn giao đất cho Chủ 

đầu tư 14.255,7m2. Đo đạc, kiểm đếm được 85/109 hộ, diện tích 1.020m2 thuộc 

công trình nâng cao năng lượng mạch vòng Đồng Đăng – Đồng Mỏ và độ tin 

cậy cung cấp điện 03 huyện Văn Lãng, Tràng Định, Bình Gia.  

(Kết quả thực hiện chi tiết từng Dự án tại Phụ lục 2) 

2. Kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Trong tháng 8 do thực hiện phải giãn cách xã hội do dịch Covid nên tiến 

độ thực hiện ý kiến chỉ đọa của UBND tỉnh tại Thông báo 443/TB-UBND tiến 

độ còn chậm: “c) UBND huyện Văn Lãng tập trung tập trung chỉ đạo giải quyết 

vướng mắc tại dự án Khu dân cư mới tại Khu 2 thị trấn Na Sầm để bàn giao đất 

cho chủ đầu tư thi công. Đẩy nhanh công tác xác minh, trình phê duyệt phương 
án bồi thường dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc 
Khang thuộc khu phi thuế quan và dự án Thủy điện Bản Nhùng (kỳ cùng 6).” 

3. Nhận xét, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả, 

tiến độ thực hiện GPMB trong tháng 8 trên địa bàn huyện Văn Lãng. 

Tiến độ công tác GPMB các Dự án trên địa bàn huyện Văn Lãng nói 

chung và Dự án trọng điểm nói riêng trong tháng 8 kết qảu đạt thấp hơn so với 

tháng 7. Lý do: thực hiện phải giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid trên 

địa bàn toàn Huyện.  

(chi tiết từng Dự án được đánh giá tại Phụ lục 1 và kết quả tại Phụ lục 2). 

  4. Khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tháng 8/2021. 

4.1 Vướng mắc đối với hộ bà Hoàng Thị Thanh bị thu hồi đất tại Dự 

án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng. 

                   
10 “2. Đối với các dự án liền kề với dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể, có cùng mục đích sử 

dụng, khả năng sinh lợi và thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự nhau thì UBND các huyện, thành phố báo cáo 

xin ý kiến UBND tỉnh cho áp dụng giá đất cụ thể của dự án liền kề để làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi 

Nhà nước thu hồi đất.” 
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a) Nội dung khó khăn, vướng mắc: Chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo báo 

cáo. 

b) Đề xuất của UBND huyện Văn Lãng: Căn cứ khoản 2, Điều 6, Nghị 

định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Khoản 2, Điều 19, 

Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn, 

UBND huyện Văn Lãng đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ giao cho bà Hoàng 

Thị Thanh 01 ô đất tái định cư, giá thu tiền sử dụng đất bằng giá đất quy định tại 

khu tái định cư nhân với hệ số K = 1,2. 

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

Gia đình bà Hoàng Thị Thanh, trú tại khu II (nay là khu 1, Thị trấn Na 

Sầm), huyện Văn Lãng bị thu hồi tổng diện tích 777,1m2 thuộc khu II (nay là 

khu 1, Thị trấn Na Sầm) để thực hiện Dự án (trong đó đất ở đô thị là 138,6m2 và 

đất nông nghiệp 638,5m2); diện tích 138,6m2 đất ở đô thị bị thu hồi thuộc một 

phần thửa đất số 104, tờ bản đồ địa chính số 18, Thị trấn Na Sầm có tổng diện 

tích là 229m2 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lý Thế 

Kim (ông Kim đã chết, là chồng của bà Thanh). Trên thửa đất 104 diện tích 

229m2 có 02 ngôi nhà gồm: 01 Nhà mái bằng (loại nhà cấp II) được xây dựng 

trên diện tích 138,6m2 đất bị thu hồi, tuy nhiên gia đình bà Thanh không trực 
tiếp ở trên thửa đất này, bà Thanh cho người khác thuê và 01 gian Nhà cấp 4 

xây dựng trên phần diện tích 121,3m2 đất còn lại không bị thu hồi do gia đình bà 

Thanh gồm 02 con gái, 01 con rể và 03 cháu ngoại đang trực tiếp ở. 

Gia đình bà Thanh đã được UBND huyện Văn Lãng phê duyệt phương án 

bồi thường tại Quyết định số 44/QĐ-UBND và 45/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 

với tổng số tiền 1.787.346.397 đồng; tuy gia đình bà Thanh bị thu hồi đất ở 

nhưng không phải di chuyển chỗ ở và còn nhà ở, đất ở khác trên địa bàn Thị 

trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng nên không đủ điều kiện giao đất ở tại khu tái 

định cư (theo quy định tại khoản 1, Điều 6, Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chính phủ). Trung tâm PTQĐ huyện Văn Lãng đã thông báo 03 

lần nhưng gia đình bà Thanh chưa đồng ý nhận tiền, với lý do đề nghị được bố 

trí 01 ô tái định cư vì hộ gia đình có 5 nhân khẩu gồm 03 thế hệ đang chung 

sống trên diện tích còn lại không đủ sinh hoạt, nhà chính (phần đất thu hồi) hiện 

nay cho thuê là nguồn thu nhập chính của hai mẹ con bà Thanh (bà Thanh và 

con gái bị bệnh khuyết tật thần kinh). Bà Thanh thuộc trường hợp đang phải 

thực hiện các trình tự, thủ tục rà soát hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất. 

Về điều kiện, hoàn cảnh: Theo đăng ký thường trú tại Thị trấn Na Sầm gia 

đình bà Hoàng Thị Thanh có 05 nhân khẩu gồm 03 thế hệ cùng chung sống: bà 

Thanh sinh năm 1961, con gái Lý Thị Huệ sinh năm 1984, con gái Lý Thị Lan 

sinh năm 1989, cháu Lý Hoàng Quỳnh Anh sinh năm 2014, cháu Lý Hoàng Bảo 
Lam sinh năm 2018) và thực tế hiện nay còn có con rể (chồng bà Lý Thị Lan) và 

01 cháu mới sinh năm 2021 chưa đăng ký thường trú nhưng cùng sinh sống trên 

gian Nhà cấp 4 xây dựng trên diện tích 121,3m2 đất còn lại không bị thu hồi. Bà 

Thanh có con gái là Lý Thị Huệ bị bệnh thần kinh, bà Thanh không có nguồn 

thu nhập nào khác. Từ trước đến nay, ngôi nhà bị thu hồi đất thực hiện Dự án bà 

Thanh cho thuê để làm thu nhập chính cho bà Thanh và con gái bị bệnh khuyết 
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tật thần kinh. Thửa đất thu hồi tiếp giáp với đường Quốc lộ 4A, tại vị trí đầu 

đường vào chợ Na Sầm (cách chợ hơn 100m) và là vị trí đất có khả năng sinh lời 

cao, thuận tiện cho việc kinh doanh thương mại… 

 Từ những nội dung trên, xét điều kiện hoàn cảnh gia đình của hộ bà 

Hoàng Thị Thanh, để hỗ trợ một phần khó khăn cho người bị thu hồi đất sớm ổn 

định đời sống, góp phần bảo đảm vấn đề an sinh xã hội tại địa phương, từ đó có 

cơ sở để tuyên truyền, vận động gia đình bà Thanh, hạn chế việc thực hiện 

cưỡng chế thu hồi đất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đề nghị UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của UBND huyện Văn Lãng: 

Căn cứ quy định tại Điều 25, Nghị định 47/2014/NĐ-CP và khoản 4, Điều 17, 

Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh, áp dụng 

biện pháp hỗ trợ khác đối với hộ gia đình bà Hoàng Thị Thanh, địa chỉ thường 

trú tại Khu II (nay là Khu I), thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; 

giá trị hỗ trợ khác bằng việc giao 01 ô đất tại khu tái định cư, giá thu tiền sử 

dụng đất theo khoản 2, Điều 19, Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND: bằng giá 
đất quy định tại Khu tái định cư nhân với hệ số (K =1,2); địa điểm giao đất: do 

UBND huyện Văn Lãng bố trí. 

d) Ý kiến thống nhất của các cơ quan, đơn vị tại cuộc họp ngày 

27/8/2021: Các thành phần tham dự cuộc họp nhất trí với đề xuất của UBND huyện 

Văn Lãng và Sở Tài nguyên và Môi trường. 

4.2 Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc 

Khang thuộc Khu phi thuế quan xã Tân Mỹ (Báo cáo 520/BC-UBND ngày  

a) Nội dung khó khăn, vướng mắc: Hạng mục cấp nước sinh hoạt cho 45 

hộ dân thôn Bản Chang, xã Tân Mỹ, xây dựng đường ống tuyến cấp nước, điểm 

đầu tuyến được lấy từ Trạm cấp nước Hang Chui, xã Tân Mỹ đến nay hạng mục 

công trình đã xây dựng cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số 

hộ gia đình hiện nay khi lắp ống dẫn từ bể chứa để dẫn về gia đình các hộ sử 

dụng thì nước không chảy về được, khi dẫn nước từ Giếng thì nước vẫn về đến 

gia đình các hộ và vẫn đảm bảo sinh hoạt. Tại buổi họp tối ngày 06/7/2021 có 

mặt 26/46 hộ gia đình: các hộ không đồng ý cho lấp giếng và việc tuyên truyền, 

vận động các hộ về việc Nhà nước hỗ trợ sử dụng nước miễn phí trong thời gian 

02 năm chưa lấy được ý kiến của nhân dân và các hộ đồng loạt bỏ ra về giữa 

cuộc họp (Chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo báo cáo.) 

b) Đề xuất của UBND huyện Văn Lãng: Đề nghị Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn báo cáo đề xuất UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo đối 

với 02 nội dung: 

 - Đồng ý cho phép giữ lại giếng nước Bản Chang với lý do để tạo đồng 

thuận cho nhân dân thôn Bản Chang, giải quyết dứt điểm vướng mắc tồn tại từ 

năm 2015 và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và 

nhà xưởng Phúc Khang thuộc khu Phi thuế quan. Việc thiết kế phương án giữ lại 

giếng do Chủ đầu tư thực hiện đảm bảo biện pháp kỹ thuật. 

- Đối với đề xuất đơn vị tiếp nhận hạng mục công trình cấp nước sinh hoạt 

cho các hộ dân thôn Bản Chang đã hoàn thành để quản lý, khai thác và bảo trì: 

UBND huyện đề xuất giao cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn thực 
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hiện công tác quản lý, khai thác, bảo trì với lý do: Hạng mục công trình được 

đấu nối từ hệ thống cấp nước do Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn 

đang quản lý, khai thác trên địa bàn xã Tân Mỹ để đảm bảo thuận tiện và đồng 

bộ đáp ứng nhu cầu nước sạch cho người dân. 

c) Nội dung ý kiến thống nhất của các đơn vị tại cuộc họp ngày 27/8/2021: 

Tại cuộc họp ngày 27/8/2021, Chủ đầu tư là Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh đã có 

quan điểm tại Công văn số 1060/BQLDA-QLDA1 ngày 25/8/2021 với 02 nội 

dung: Để tạo đồng thuận cho người dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án đầu 

tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc khu Phi thuế quan 

và giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường giao 

thông phi thuế quan giai đoạn 1, Chủ đầu tư đồng ý nội dung đề xuất thứ nhất là 

không lấp miệng Giếng nước để nhân dân sinh hoạt và phục vụ yếu tố tâm linh 
của nhân dân thôn Bản Chang. Tuy nhiên không đồng ý với yêu cầu của các hộ dân 

là làm hầm dẫn vào Giếng có kích thước (2x2)m vì yêu cầu này là không phù hợp bởi 

nếu được xây dựng, đường hầm sẽ có chiều dài trên 50m, không đảm bảo an toàn cho 

người khi đi vào hầm (có thể bị ngạt thở khi người đi vào đường hầm dài khoảng 50m 

đó). Đối với đề xuất thứ hai là: đơn vị tiếp nhận hạng mục cấp nước sinh hoạt cho các 

hộ dân thôn Bản Chang đã hoàn thành để quản lý, khai thác và bảo trì: Ban Quản lý sẽ 

thực hiện báo cáo UBND tỉnh cho phép bàn giao cho Công ty cổ phần cấp thoát nước 

Lạng Sơn để quản lý, bảo trì theo như đề xuất của UBND huyện Văn Lãng. 

Các thành phần tham dự cuộc họp đã thống nhất trước khi Chủ đầu tư là Ban 

Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo đề xuất UBND tỉnh đối với 02 nội dung như 

kiến nghị của UBND huyện Văn Lãng tại Báo cáo 520/BC-UBND, đề nghị UBND 

huyện Văn Lãng tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, ủng hộ 

Dự án (đặc biệt không làm thay đổi thiết kế làm hầm dẫn vào Giếng dài khoảng 

50m vì không đảm bảo an toàn (có thể bị ngạt thở nguy hiểm đến tính mạng) con 
người khi đi vào hầm sửa chữa như kiến nghị của các hộ dân). 

V. Địa bàn huyện Bình Gia (Báo cáo 480/BC-UBND ngày 20/8/2021). 

1.  Kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB trong tháng 8/2021. 

Huyện Bình Gia báo cáo tổng số 03 Dự án trong đó  có 01 Dự án trọng điểm của 

tỉnh; 01 Dự án đã hoàn thành 100% công tác GPMB. Nhìn chung tiến độ của 2/3 Dự án 

theo báo cáo bảo đảm về tiến độ; riêng Dự án Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Tân 

Văn - Bình La, huyện Bình Gia trong tháng 8 không có kết qảu thực hiện. 

 (Kết quả thực hiện chi tiết từng Dự án tại Phụ lục 2) 

2. Về kết quả và tiến độ thực hiện đối với Dự án trọng điểm của tỉnh:  

Trên địa bàn huyện Bình Gia có 01 Dự án trong điểm là Tên Dự án: Xây 

dựng, cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám - Quý Hòa - Vĩnh Yên, huyện Bình 

Gia, tỉnh Lạng Sơn (ĐH.61). Kết qủa thực hiện Dự án trọng điểm trong tháng 8 

bảo đảm tiến độ (chi tiết từng Dự án được đánh giá tại Phụ lục 1 và kết quả tại 
Phụ lục 2). 

  3. Khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tháng 8/2021. 

Theo Báo cáo 480/BC-UBND của UBND huyện Bình Gia có 03 nội dung 

vướng mắc trong qúa trình áp dụng Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định 
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cư và phát triển dân tộc thiểu số Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các 

tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn”, vay vốn Ngân hàng 

Phát triển châu Á (ADB) được Chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 13342/VPCP-

QHQT ngày 14/12/2017 kèm theo Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 28/11/2017 

của UBND tỉnh Lạng Sơn (Văn bản số 13342/VPCP-QHQT); cụ thể:  

3.1. Nội dung thứ nhất: Tại Bảng 03, Quy định quyền được hưởng bồi thường: 

Phần B (Đất thổ cư và/hoặc đất phi nông nghiệp), Mục B.2 (Đất thổ cư 

và/hoặc đất phi nông nghiệp bị ảnh hưởng lâu dài), người có sử dụng có chứng 

nhận quyền sử dụng đất, người sử dụng đang trong quá trình xin cấp chứng nhận 

quyền sử dụng đất, người sử dụng có đủ điều kiện hợp pháp để xin được giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất; mất đất thổ cư và/hoặc đất phi nông nghiệp có 

nhà cửa và công trình xây dựng trên đất: 

Chính sách bồi thường có quy định tại mục “(iii) Tự xây dựng lại bằng tiền 

tương ứng giá trị thay thế cho diện tích đất và nhà ở/ công trình bị ảnh hưởng, 
không bao gồm khấu hao của các vật liệu có thể tái sử dụng, cộng với gói trợ cấp 
phục hồi và xây dựng lại (xem phần E); và các hộ bị di dời được hưởng hỗ trợ 

tiền mặt để làm móng nhà tương ứng với giá trị đầu tư trung bình của lô tiêu 

chuẩn ở khu vực tái định cư.” 

Đối với các dự án trên địa bàn huyện không đầu tư xây dựng khu tái định 

cư. Như vậy không xác định được giá trị đầu tư trung bình của lô tiêu chuẩn ở khu 

tái định cư, do vậy không có cơ sở để xác định đơn giá hỗ trợ. 

3.2. Nội dung thứ 2: 

Phần E: Gói hỗ trợ phục hồi kinh tế và xây dựng lại, Mục E.2: Hỗ trợ xây 

dựng lại. Chính sách bồi thường có quy định tại mục b/: “Hỗ trợ tiền thuê nhà tối 

thiểu 6 tháng trong khi chờ nhà mới được xây dựng lại”. 

Nội dung này không quy định đơn giá hỗ trợ/tháng. Do vậy UBND huyện 

không có căn cứ để tính hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. 

3.3. Nội dung thứ 3: Khung chính sách được phê duyệt tại Văn bản số 

13342/VPCP-QHQT: Tại Phần E: Gói hỗ trợ phục hồi kinh tế và xây dựng lại, 

Mục E.3: Hỗ trợ đặc biệt cho các hộ dễ bị tổn thương về kinh tế và xã hội. Các 

hộ dễ bị tổn thương bao gồm: ...“(vi) hộ dân tộc thiểu số”. 

Tuy nhiên, tại kèm Khung chính sách kèm theo Văn bản số 958/CV-

BQLDA ngày 12/10/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh gửi UBND 

huyện về việc thực hiện kế hoạch hành động tái định cư và phát triển dân tộc 

thiểu số Dự án: Tại Phần E: Gói hỗ trợ phục hồi kinh tế và xây dựng lại, Mục 

E.3: Hỗ trợ đặc biệt cho các hộ dễ bị tổn thương về kinh tế và xã hội. Các hộ dễ 

bị tổn thương bao gồm: ....tại mục (vi) hộ dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng nặng 

(Các hộ hộ bị thu hồi từ 10% đất sản xuất đã được coi là ảnh hưởng nặng) 

Như vậy, Khung chính sách gửi kèm tại 02 văn bản trên có nội dung đối 

tượng hỗ trợ khác nhau. 

3.4. Ý kiến thống nhất của các cơ quan, đơn vị tại cuộc họp ngày 27/8/2021:  

 Trên cơ sở xem xét nội dung báo cáo vướng mắc của UBND huyện Văn Quan, 

tại cuộc họp ngày 27/8/2021 đã nghiên cứu, xem xét và đối chiếu Khu chính sách theo 
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Tờ trình số 130/TTr-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn đã được Văn phòng Chính phủ 

phê duyệt tại Văn bản số 13342/VPCP-QHQT cho thấy có nhiều nội dung bất cập 

dẫn đến khó khăn trong công tác áp dụng thực hiện. Các thành phần tham dự họp 

cơ bản thống nhất với đề xuất của UBND huyện Bình Gia. Tuy nhiên, Dự án “Hạ 

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

Kạn, Lạng Sơn”, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) được thực hiện 

trên 03 địa bàn các huyện: Bình Gia, Văn Quan, Đình Lập. Do vậy, để xem xét 

giải quyết một cách tổng thể các khó khăn, vướng mắc khi áp dụng Khung chính 

sách trên địa bàn 03 huyện, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo UBND 03 huyện 

thực hiện Dự án (Bình Gia, Văn Quan, Đình Lập) kiểm tra, rà soát, báo cáo khó 

khăn, vướng mắc gửi Sở Tài nguyên xem xét, tổng hợp đề xuất UBND tỉnh chỉ 

đạo thống nhất tổng thể, đồng bộ để  các đơn vị cùng triển khai thực hiện. 

VI. Địa bàn huyện Tràng Định (Báo cáo số 466/BC-UBND ngày 11/62021 
và Công văn số 1213/UBND-TTPTQĐ ngày 23/8/2021). 

1. Kết quả thực hiện công tác GPMB các Dự án:  

  Tại báo c áo của UBND huyện Tràng Định báo cáo tổng số: 10 Dự án. Đã 

đo đạc, kiểm đếm toàn bộ 10 dự án.  Đến nay đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và 

đơn vị thi công theo yêu cầu và hợp đồng đã ký kết: 07/10 dự án. 

  Trên địa bàn huyện Tràng Định không có Dự án trọng điểm của tỉnh.  

  2. Khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tháng 8/2021: Dự án đầu tư 

xây dựng công trình đường Trung Thành - Tân Minh - Đấu nối đường tuần 

tra biên giới huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (Công văn số 1213/UBND-
TTPTQĐ ngày 23/8/2021). 

2.1. Nội dung vướng mắc và đề xuất của UBND huyện Tràng Định:  

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Trung Thành - Tân Minh - Đấu 

nối đường tuần tra biên giới huyện Tràng Định đã thực hiện vận động nhân dân 

hiến đất, chỉ thực hiện bồi thường đất ở, cây cối, hoa màu và công trình, vật kiến 

trúc trên đất. Hiện trạng có nhiều hộ dân đã xây dựng các công trình, vật kiến trúc 

như: Lều quán, chuồng trại, kè chắn đất, tường rào ... nằm trong phạm vi hành lang 

an toàn đường bộ nhưng chưa được chính quyền địa phương và đơn vị quản lý 

tuyến đường kịp thời phát hiện lập biên bản xử lý triệt để. Căn cứ quy định tại 

khoản 2 Điều 92 Luật Đất đai năm 2013 thì nhà ở, công trình, vật kiến trúc của 

các hộ dân là tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật 

(do xây dựng trái phép nằm trong hành lang an toàn đường bộ) thì công trình, 

vật kiến trúc đó không đủ điều kiện bồi thường. 

 UBND huyện Tràng Định đề xuất hỗ trợ khác đối với giá trị công trình nhà 

ở, vật kiến trúc cho các hộ theo 02 Phương án (Phương án 1 hỗ trợ 100% đối 
với tất cả các công trình, vật kiến trúc; Phương án 2 theo 02 mức: 80% đối với 
các công trình vi phạm trước ngày 01/7/2014 và hỗ trợ 50% đối với các công 

trình vi phạm sau ngày 01/7/2014). 

2.2. Ý kiến thống nhất của các cơ quan, đơn vị tại cuộc họp ngày 27 /8/2021:  
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Trên cơ sở nội dung báo cáo bổ sung làm rõ của đại diện UBND huyện 

Tràng Định tại cuộc họp ngày 27/8/2021, các thành phần tham dự cuộc họp nhận 

thấy nội dung Công văn số 1213/UBND-TTPTQĐ của UBND huyện Tràng Định 

chưa đầy đủ thông tin về hiện trạng, tình hình, thời điểm vi phạm cụ thể? thông 

tin về thời điểm phê duyệt phương án cắm mốc giới xác định hành lang bảo vệ 
an toàn? việc công bố công khai mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình 
và cắm mốc giới trên thực địa, bàn giao mốc giới cho UBND cấp xã nơi có công 

trình để quản lý?.... theo quy định tại Điều 56, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ; dẫn tới 02 Phương án đề xuất tại Công văn số 

1213/UBND-TTPTQĐ của UBND huyện là không có căn cứ. 

Để bảo đảm thực hiện xem xét tính hợp pháp làm căn cứ bồi thường, hỗ 

trợ đối với các công trình xây dựng thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình 

bảo đảm theo đúng quy định, đúng thẩm quyền, Sở Tài nguyên và Môi trường 

đề nghị UBND tỉnh giao UBND huyện Tràng Định tự kiểm tra, rà soát đối chiếu 

và thực hiện theo thẩm quyền của cấp huyện quy định tại Điều 56, Nghị định 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, chỉ báo cáo UBND tỉnh đối với 

những nội dung vượt quá thẩm quyền cấp Huyện (tại cuộc họp ngày 27/8/2021, 

đại diện các sở, ngành dự họp đã trao đổi, làm rõ hướng dẫn cụ thể cho đại diện 

UBND huyện Tràng Định (trực tiếp là Giám đốc TTPTQĐ huyện) đối với nội 

dung nêu trên). 

 VII. Địa bàn huyện Chi Lăng (Báo cáo 490/BC-UBND ngày 13/8/2021). 

1.  Kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB trong tháng 8/2021. 

 Trong tháng 8, UBND huyêṇ đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các công trình, dự án đang triển khai trên địa 

bàn huyện. Trong đó có 04 dự án trong danh muc̣ các dự án trọng điểm của 

UBND tỉnh; tuy nhiên từ đầu năm 2021 đến nay mới triển khai công tác GPMB 

đối với 1/4  Dự án (Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng); 

03 Dự án còn lại: có 02 Dự án chưa triển khai (Dự án Đầu tư xây dựng tuyến 

đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và Xây dựng mở mới tuyến liên xã từ 

trung tâm thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng); 01 Dự án đã hoàn 

thành công tác GPMB (Đền thờ Chi Lăng, huyện Chi Lăng (giai đoạn 1)).  

(Kết quả thực hiện chi tiết từng Dự án tại Phụ lục 2) 

2. Nhận xét, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả, 

tiến độ thực hiện GPMB trong tháng 8 trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

Nhìn chung công tác GPMB Dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng 

Mỏ, huyện Chi Lăng (Dự án trọng điểm) kết quả thực hiện trong tháng 8 thấp 

hơn tháng 7. 

  3. Khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tháng 8/2021. 

Trong tháng 8, huyện Chi Lăng không phát sinh vướng mắc về  cơ chế chính sách 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần phải xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh. 

VIII. Địa bàn huyện Hữu Lũng (Báo cáo ). 

1.  Kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB trong tháng 8/2021. 
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 UBND huyện Hữu Lũng báo cáo tổng số 13 Dự án trong đó có 02 Dự án 

trọng điểm của tỉnh. Nhìn chung công tác GPMB trong tháng 8 trên địa bàn huyện 

Hữu Lũng bảo đảm. UBND huyện Hữu Lũng đã phối hợp với chủ đầu tư và các cơ 

quan liên quan nhận bàn giao 190 vị trí mốc dựng cột đường dây để phục vụ công 

tác giải phóng mặt bằng các xã. Cơ quan chuyên môn cuae huyện đã làm việc với 

chủ đầu tư Dự án Khu dân cư trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng để 

xác định ranh giới giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 (cần thu hồi khoảng 7.422,3 

m2 đất của 37 hộ gia đình) 

(Kết quả thực hiện chi tiết từng Dự án tại Phụ lục 2) 

2. Khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tháng 8/2021. 

Trong tháng 8, huyện Hữu Lũng không phát sinh vướng mắc về  cơ chế chính sách 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần phải xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh 

IX. Địa bàn huyện Văn Quan (Báo cáo 598/BC-UBND ngày 18/8/2021). 

1.  Kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB trong tháng 8/2021. 

UBND huyện Hữu Lũng báo cáo tổng số 04 Dự án (không báo cáo Dự án 
trọng điểm của tỉnh) gồm: Dự án xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn 

Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan; Dự án: xây dựng chợ Trung tâm thị 

trấn Văn Quan, huyện Văn Quan; Dự án: Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6); Dự 

án: Nhà máy chế biến hoa Hồi Lạng Sơn. 

Nhìn chung tiến độ thực hiện các Dự án trên địa bàn huyện Văn Quan cơ 

bản đáp ứng yêu cầu.  

2. Khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tháng 8/2021. 

Trong tháng 8 không phát sinh vướng mắc về  cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư cần phải xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh. 

X. Địa bàn huyện Bắc Sơn (Báo cáo 528/BC-UBND ngày 17/8/2021). 

1.  Kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB trong tháng 8/2021. 

UBND huyện Bắc Sơn tiếp tục triển khai thực hiện công tác bồi thường, 

hỗ trợ, GPMB của 06 công trình, dự án. Nhìn chung tiến độ thực hiện các Dự án 

trên địa bàn huyện Bắc Sơn cơ bản đáp ứng yêu cầu.  

2. Khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tháng 8/2021. 

Trong tháng 8 không phát sinh vướng mắc về  cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư cần phải xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh. 

X.I. Địa bàn huyện Đình Lập (Báo cáo 692/BC-UBND ngày 16/8/2021). 

1.  Kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB trong tháng 8/2021. 

Trong tháng 8, UBND huyện Đình Lập tiếp tục thực hiện công tác GPMB 

đối với 06 công trình, dự án, trong đó có 02 dự án trọng điểm (công trình Hồ 
chứa nước Bản Lải; công trình xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường Khau Bân - 

Còn Quan - Nà Lừa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn). 

Kết qủa trong tháng 8 huyện Đình Lập đã họp Hội đồng và niêm yết, công 

khai tăng 05 phương án, gồm 19 hộ với diện tích 3,73 ha. Thẩm định phê duyệt 

phương án bồi thường tăng 07 phương án với 08 trường hợp diện tích 0,67 ha 

với số tiền là 1,09 tỷ đồng. 
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2. Khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tháng 8/2021. 

Trong tháng 8 không phát sinh vướng mắc về  cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư cần phải xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh. 

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; 

- Các Sở: TC, XD, NN&PTNT, Tư pháp; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- Ban Quản ly 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 
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