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đường Cao Tốc Bắc Giang - TP. 

Lạng Sơn 

 Hữu Lũng, ngày 15 tháng 5 năm 2018 

 
Kính gửi: UBND tỉnh Lạng Sơn. 

 

UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 
03/3/2016 phê duyệt giá đất cụ thể dự án đầu tư xây dựng cao tốc Bắc Giang – 
Lạng Sơn đoạn (đoạn thuộc địa bàn xã Hồ Sơn, Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng); 
UBND huyện Hữu Lũng đã áp dụng để phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ 
và tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện các 
hộ ở gần đường, đoạn Đường 242: Đoạn từ cổng UBND xã Hồ Sơn đến đầu cầu 
Na Hoa và Đường Na Hoa - Bắc Lệ - Làng Cống: Đoạn từ Trạm bơm xã Hồ Sơn 
đến cổng cây xăng Tân Thành các hộ dân bị thu hồi đất ở cùng khu vực này có 
kiến nghị giá đền bù thấp hơn nhiều so với giá chuyển nhượng thực tế trong điều 
kiện bình thường.  

Theo Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 03/3/2016: 

- Đất ở tại nông thôn Đường 242, đoạn từ cổng UBND xã Hồ Sơn đến đầu 
cầu Na Hoa, vị trí 1: 1.000.000 đồng/m2;   

- Đất ở tại nông thôn Đường Na Hoa - Bắc Lệ - Làng Cống: Đoạn từ 
Trạm bơm xã Hồ Sơn đến cổng cây xăng Tân Thành, vị trí 1: 750.000 đồng/m2;  

UBND huyện Hữu Lũng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư cho các hộ bị ảnh hưởng trong đó Đường 242: Đoạn từ cổng UBND xã 
Hồ Sơn đến đầu cầu Na Hoa có 08 hộ gia đình bị thu hồi đất ở/ tổng diện tích 
thu hồi là 1.047,4m2; Đường Na Hoa - Bắc Lệ - Làng Cống: Đoạn từ Trạm bơm 
xã Hồ Sơn đến cổng cây xăng Tân Thành có 04 hộ gia đình bị thu hồi đất ở/ 
tổng diện tích thu hồi là 511,3m2. 

Xuất phát từ các ý kiến đề nghị của người thu hồi đất, UBND huyện Hữu 
Lũng đã thành lập Tổ công tác tiến hành điều tra, khảo sát, phân tích và đánh giá 
các thông tin liên quan đến giá đất.  

Tổ công tác lựa chọn nguồn thông tin điều tra thông qua việc phỏng vấn 
trực tiếp các hộ dân về giá bán đất ở mong muốn thuộc sở hữu của mình. Để 
đảm bảo tính khách quan, tổ công tác tiến hành phỏng vấn trực tiếp các hộ dân 
có đất ở đều thuộc vị trí 1, nằm cách vị trí bị thu hồi đất từ 200m đến dưới 
1.000m, có các điều kiện tương đồng: cùng vị trí 1, điều kiện tự nhiên, lợi thế 
kinh doanh, môi trường sống, điều kiện giao thông, cơ sở hạ tầng, kết quả như 
sau: 
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1. Đất ở tại nông thôn Đường 242, đoạn từ cổng UBND xã Hồ Sơn đến 
đầu cầu Na Hoa: 

- Giá đất ở theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn quy định: Vị trí 1 là 800.000 đồng/m2. 

- Giá đất cụ thể đã phê duyệt theo Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 
03/3/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn đất ở vị trí 1: 1.000.000 đồng/m2. 

- Kết quả điều tra:  

- Hộ gia đình bà Vũ Thị Biển nhận định giá trị quyền sử dụng đất ở thuộc 
sở hữu của mình (giá bán mong muốn) là: 5.200.000 (đồng/m2); 

- Hộ gia đình ông Trần Trung Thành nhận định giá trị quyền sử dụng đất 
ở thuộc sở hữu của mình (giá bán mong muốn) là: 5.500.000 (đồng/m2); 

 - Hộ gia đình bà Khiếu Thị Hoa nhận định giá trị quyền sử dụng đất ở 
thuộc sở hữu của mình (giá bán mong muốn) là: 5.000.000 (đồng/m2); 

- Hộ gia đình ông Trần Văn Đức nhận định giá trị quyền sử dụng đất ở 
thuộc sở hữu của mình (giá bán mong muốn) là: 6.000.000 (đồng/m2); 

- Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thanh nhận định giá trị quyền sử dụng đất 
ở thuộc sở hữu của mình (giá bán mong muốn) là: 5.800.000 (đồng/m2). 

Như vậy giá thị trường trung bình của thửa đất ở tại nông thôn cần định 
giá là: (5.200.000 + 5.500.000 + 5.000.000 + 6.000.000 + 5.800.000)/5 = 
5.500.000 đồng/m2, cao hơn 4.700.000 đồng so với giá đất quy định tại bảng giá 
đất theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND tỉnh, 
cao hơn 4.500.000 đồng so với giá đất cụ thể đã phê duyệt (Quyết định số 
483/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh) đang áp dung để bồi thường, 
tương ứng hệ số chênh lệch K=6,875. 

2. Đất ở tại nông thôn Đường Na Hoa - Bắc Lệ - Làng Cống: Đoạn từ 
Trạm bơm xã Hồ Sơn đến cổng cây xăng Tân Thành: 

- Giá đất ở theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn quy định: Vị trí 1 là 500.000 đồng/m2. 

- Giá đất cụ thể đã phê duyệt theo Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 
03/3/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn đất ở vị trí 1: 750.000 đồng/m2. 

- Kết quả điều tra:  

- Hộ gia đình bà Đàm Thị Nguyệt nhận định giá trị quyền sử dụng đất ở 
thuộc sở hữu của mình (giá bán mong muốn) là: 3.000.000 (đồng/m2); 

- Hộ gia đình ông Đỗ Văn Tiến nhận định giá trị quyền sử dụng đất ở 
thuộc sở hữu của mình (giá bán mong muốn) là: 3.000.000 (đồng/m2); 

 - Hộ gia đình bà Hoàng Thị Thái nhận định giá trị quyền sử dụng đất ở 
thuộc sở hữu của mình (giá bán mong muốn) là: 3.750.000 (đồng/m2); 

- Hộ gia đình bà Đỗ Thị Xuân nhận định giá trị quyền sử dụng đất ở thuộc 
sở hữu của mình (giá bán mong muốn) là: 3.750.000 (đồng/m2); 
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- Hộ gia đình ông Phùng Trung Đội nhận định giá trị quyền sử dụng đất ở 
thuộc sở hữu của mình (giá bán mong muốn) là: 4.000.000 (đồng/m2). 

Như vậy giá thị trường trung bình của thửa đất ở tại nông thôn cần định 
giá là: (3.000.000 + 3.000.000 + 3.750.000 + 3.750.000 + 4.000.000)/5 = 
3.500.000 đồng/m2, cao hơn 3.000.000 đồng so với giá đất quy định tại bảng giá 
đất theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND tỉnh và 
cao hơn 2.750.000 đồng so với giá đất cụ thể đã phê duyệt (Quyết định số 
483/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh) tương ứng hệ số chênh lệch 
K=7. 

3. Đề xuất, kiến nghị: 

Qua trao đổi với chính quyền và nhân dân xã Hồ Sơn, tính tới thời điểm 
hiện tại, việc triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng 
Sơn đã tạo lợi thế kinh doanh, môi trường sống, điều kiện giao thông... được 
nâng lên nhiều, nhu cầu sử dụng đất ở tăng mạnh, do đó giá đất gần Đường 242: 
Đoạn từ cổng UBND xã Hồ Sơn đến đầu cầu Na Hoa và Đường Na Hoa - Bắc 
Lệ - Làng Cống: Đoạn từ Trạm bơm xã Hồ Sơn đến cổng cây xăng Tân Thành 
tăng cao hơn so với các đoạn khác.  

UBND huyện nhận định giá đất gần Đường 242: Đoạn từ cổng UBND xã 
Hồ Sơn đến đầu cầu Na Hoa thuộc vị trí 1 là 5.500.000 đồng/m2 và Đường Na 
Hoa - Bắc Lệ - Làng Cống: Đoạn từ Trạm bơm xã Hồ Sơn đến cổng cây xăng 
Tân Thành vị trí 1 là 3.500.000 đồng/m2 là phù hợp.  

UBND huyện Hữu Lũng đề xuất phương án hỗ trợ khác đối với đất ở bị 
thu hồi như sau: 

- Đường 242, đoạn từ cổng UBND xã Hồ Sơn đến đầu cầu Na Hoa, 
UBND huyện đã phê duyệt tại Quyết định số: 5919/QĐ-UBND ngày  
07/12/2017, đất ở vị trí 1: 1.000.000 đồng/m2; hỗ trợ khác là: 4.500.000 
đồng/m2. 

- Đường Na Hoa - Bắc Lệ - Làng Cống: Đoạn từ Trạm bơm xã Hồ Sơn 
đến cổng cây xăng Tân Thành, UBND huyện đã phê duyệt tại Quyết định số: 
4738/QĐ-UBND ngày 31/10/2017, đất ở vị trí 1: 750.000 đồng/m2; hỗ trợ khác 
là: 2.750.000 đồng/m2. 

UBND huyện Hữu Lũng báo cáo và xin ý kiến UBND tỉnh xem xét quyết 
định./. 
 

Nơi nhận:                                                                                              
- UBND tỉnh Lạng Sơn; 
- Các sở: Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; 
- TT HU, HĐND huyện; 
- CT, PCT (KT) UBND huyện; 
- Lưu: VT.                                                      
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hoàng Văn Hùng 
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