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BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh tại cuộc tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019 
 

    Thực hiện công tác xử lý đơn thư và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến 
Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019. 
UBND huyện Chi Lăng báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

  1. Về đề nghị của ông Hoàng Văn San, trú tại thôn Phố Sặt, thị trấn Chi 
Lăng, huyện Chi Lăng về việc xem xét, bồi thường về đất do bị ảnh hưởng bởi 
dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; đất gia đình sử dụng không phải là 
đất quốc phòng, các trường hợp khác liền kề với phần đất của gia đình, có thời 
gian và mục đích sử dụng như nhau đã được bồi thường. 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh tại Công văn số 4468/VP-BTCD ngày 29/10/2019 của Văn phòng UBND 
tỉnh Lạng Sơn về việc chỉ đạo giải quyết đơn của ông Hoàng Văn San (Yêu cầu 
UBND huyện Chi Lăng tiếp tục đối thoại, giải thích cho ông Hoàng Văn San rõ nội 
dung đề nghị yêu cầu được bồi thường, hỗ trợ về đất đối với diện tích 1.685m2 là 
không có căn cứ giải quyết. Nếu sau khi đối thoại, công dân không đồng ý tiếp tục 
khiếu nại văn bản trả lời của UBND huyện thì thụ lý, giải quyết khiếu nại của công 
dân theo quy định của pháp luật). Ngày 05/11/2019, đại diện UBND huyện Chi 
Lăng đã tiến hành đối thoại với ông Hoàng Văn San. Dựa trên kết quả đối thoại 
ngày 05/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan, ngày 22/11/2019, 
UBND huyện Chi Lăng ban hành Thông báo số 506/TB-UBND về Kết quả đối 
thoại với ông Hoàng Văn San thường trú tại thôn Phố Sặt, thị trấn Chi Lăng, 
huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn gửi ông Hoàng Văn San, UBND tỉnh và các cá 
nhân, tổ chức có liên quan, Thông báo có nội dung chính như sau: 

“1. UBND huyện đã thực hiện đối thoại với ông San đúng theo ý kiến chỉ 
đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 
4468/VP-BTCD ngày 29/10/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc chỉ 
đạo giải quyết đơn của ông Hoàng Văn San, tuy nhiên ông San không đồng ý. 

2. Việc ông San không đồng ý với kết quả đối thoại và nội dung Công văn 
số 358/UBND-TTPTQĐ ngày 12/4/2019 của UBND huyện “về việc trả lời đơn 
của ông Hoàng Văn San, thôn Phố Sặt, thị trấn Chi Lăng” thì ông San có quyền 
khiếu nại Công văn số 358/UBND-TTPTQĐ ngày 12/4/2019 của UBND huyện 
hoặc khởi kiện vụ việc tại Tòa án Nhân dân huyện theo quy định pháp luật”. 

Từ ngày 22/11/2019 đến nay, UBND huyện Chi Lăng không nhận được ý 
kiến phản hồi từ ông Hoàng Văn San. 

 2. Về đề nghị của các ông Đỗ Xuân Kiên, Hồ Bình Trọng, Hoàng Văn 
Tằng, cùng trú tại thôn Phố Sặt, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng về việc các 
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hộ gia đình có đất bị thu hồi để thực hiện dự án đường cao tốc Bắc Giang Lạng 
Sơn, phần diện tích còn lại quá nhỏ không đủ để canh tác, đề nghị thu hồi hết 
diện tích còn lại. UBND huyện Chi Lăng đã có 02 văn bản trả lời công dân 
nhưng các hộ không đồng ý.  

2.1. Về đề nghị thu hồi đất do diện tích còn lại quá nhỏ không đủ để canh tác 

UBND huyện đã giao cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra, xác minh 
phần diện tích đất còn lại của hai hộ gia đình trên.  

2.1.1. Đối với hộ gia đình ông Đỗ Xuân Hợp (bố đẻ ông Đỗ Xuân Kiên) 

Diện tích đất ông Đỗ Xuân Hợp nêu là phần còn lại của thửa đất số 70.1, tờ 
bản đồ số 32, bản đồ địa chính thị trấn Chi Lăng có diện tích 15,5m2 nằm hoàn toàn 
trong diện tích đất quốc phòng thao trường 407 mà trước đó huyện Chi Lăng đã hỗ 
trợ khác đối với phần nằm trong ranh giới thực hiện dự án. 

Phần diện tích đất còn lại của hộ gia đình không đảm bảo diện tích canh tác 
nông nghiệp, cơ quan chuyên môn của huyện đã có đề nghị Công ty cổ phần 
BOT Bắc Giang - Lạng Sơn thống nhất kiểm tra lập biên bản hiện trạng đề xuất 
hỗ trợ khác đối với phần diện tích còn lại. Đến hiện tại Công ty cổ phần BOT 
Bắc Giang - Lạng Sơn đang xem xét. 

2.1.2. Đối với hộ gia đình ông Hồ Bình Trọng 

Diện tích đất ông Hồ Bình Trọng nêu là phần còn lại của thửa đất số 70.2, 
tờ bản đồ số 32, bản đồ địa chính thị trấn Chi Lăng có diện tích 229,3m2. nằm 
hoàn toàn trong diện tích đất quốc phòng thao trường 407 mà trước đó huyện 
Chi Lăng đã hỗ trợ khác đối với phần nằm trong ranh giới thực hiện dự án 

Diện tích và hình thể thửa đất đảm bảo điều kiện hình thể, khả năng canh 
tác và đáp ứng quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông 
nghiệp quy định tại Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 về việc 
ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất thương 
mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương 
mại, dịch vụ và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (1. Đất sản xuất 
nông nghiệp; đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác: Diện tích tối 
thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 180 m2). 

Cơ quan chuyên môn huyện Chi Lăng đã trả lời: Diện tích và hình dạng 
thửa đất nông nghiệp nêu trên vẫn đảm bảo tiếp tục canh tác, sử dụng. Đồng thời 
đây là diện tích nằm trong diện tích đất quốc phòng thao trường 407 do đó 
không đủ điều kiện để xem xét hỗ trợ. 

2.2. Về đề nghị tính diện tích đất thao trường 407 vào tổng diện tích đất 
thu hồi thực hiện dự án để tính toán hỗ trợ theo tỷ lệ % mất đất nông nghiệp 

Ngày 09/5/2019, UBND huyện đã ban hành Công văn số 494/UBND-
TTPTQĐ về việc xem xét đơn của ông Đỗ Xuân Hợp thường trú tại thôn Minh 
Khai, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng. Trong Công văn đã nêu ý kiến của UBND 
huyện Chi Lăng về 03 nội dung (hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm 
kiếm việc làm; hỗ trợ khác để ổn định đời sống và sản xuất; việc áp dụng đơn giá 
bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất), riêng nội dung áp dụng theo quy 
định tại khoản 1, Điều 16 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh để 
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tính hỗ trợ khác để tái định cư, ổn định đời sống và sản xuất, UBND huyện trả 
lời “UBND huyện sẽ giao các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra, xác minh. 
Trên cơ sở kết quả xác minh nếu diện tích đất thu hồi đạt từ 30% trở lên UBND 
huyện sẽ xem xét bổ sung hỗ trợ theo quy định”. 

Sau khi kiểm tra, xác minh, UBND huyện đã báo cáo xin ý kiến của 
UBND tỉnh về đề nghị “áp dụng theo quy định tại khoản 1, Điều 16 Quyết định 
số 12/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh để tính hỗ trợ khác để tái định cư, ổn 
định đời sống và sản xuất” của ông Đỗ Xuân Hợp. 

Ngày 04/12/2019, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 699/TB-UBND về 
Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 
chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng (kỳ tháng 11/2019), trong Thông 
báo có nội dung: “Đối với trường hợp ông Hồ Bình Trọng và ông Đỗ Xuân Hợp: 
Nhất trí với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, không tính diện tích đất 
mà gia đình ông Hồ Bình Trọng và ông Đỗ Xuân Hợp canh tác trên thao trường 
407 (thao trường Quân sự tỉnh) bị ảnh hưởng do thực hiện dự án vào tổng diện 
tích đất thu hồi của hộ gia đình để tính tỷ lệ % mất đất nông nghiệp để hỗ trợ ổn 
định đời sống và hỗ trợ khác, vì phần diện tích đất của 02 gia đình bị ảnh hưởng 
dự án nêu trên là toàn bộ phần đất nằm trong đất quốc phòng, đã được hỗ trợ 
khác trong quá trình Nhà nước thu hồi đất”. 

Trên cơ sở đó, ngày 23/12/2019, UBND huyện Chi Lăng đã ban hành 
Công văn số 1624/UBND-TNMT về việc xem xét đơn của ông Đỗ Xuân Hợp, 
thường trú tại thôn Đồng Hóa Minh Khai, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn gửi 
ông Đỗ Xuân Hợp (cùng gửi cho Các hộ gia đình: Hồ Bình Trọng; Lành Văn 
Bày; Hứa Văn Siều; Lành Văn Long; Linh Văn Hiền; Hứa Văn Quang; Hứa Văn 
Thắng cùng trú tại thị trấn Chi Lăng), Công văn có nội dung: “không có cơ sở để 
chấp thuận kiến nghị của ông Đỗ Xuân Hợp về áp dụng theo quy định tại khoản 
1, Điều 16 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh để tính hỗ trợ 
khác để tái định cư, ổn định đời sống và sản xuất”. 

2.3. Qua rà soát trên địa bàn thị trấn Chi Lăng không có công dân nào họ 
tên Hoàng Văn Tằng bị ảnh hưởng bởi dự án, chỉ có 01 công dân họ tên Phùng 
Văn Tằng, trú tại thôn Làng Vặc bị ảnh hưởng bởi dự án, tuy nhiên, ông Phùng 
Văn Tằng không có ý kiến kiến nghị gì. 

UBND huyện Chi Lăng trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (B/c); 
- Ban Tiếp công dân tỉnh (B/c); 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Thanh tra huyện; 
- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 
- Ban Tiếp công dân huyện; 
- Lưu: VT, TNMT, LAT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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