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BÁO CÁO 
Xin ý kiến UBND tỉnh cho áp dụng giá đất cụ thể để bồi thường  

Dự án Bãi đỗ xe xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng trên cơ sở Quyết định  
số 267/QĐ-UBND ngày 18/2/2016 và Quyết định số 483/QĐ-UBND  

ngày 03/4/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn 
––––––––––––––––– 

 
Kính gửi: UBND tỉnh Lạng Sơn. 

 

Dự án Bãi đỗ xe xã Tân Thành đã được UBND huyện Hữu Lũng phê duyệt 
chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 13/6/2018. UBND 
huyện Hữu Lũng đã ban hành Thông báo thu hồi đất số 114/TB-UBND ngày 
31/8/2018, diện tích đất dự kiến thu hồi 5,03 ha. Vị trí khu đất dự kiến thu hồi 
nằm cạnh tuyến đường Na Hoa – Bắc Lệ - Làng Cống Đoạn từ cổng cây xăng 
Tân Thành đến tiếp giáp đất Bãi đỗ xe Đền Bắc Lệ. 

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn đoạn qua địa 
bàn huyện Hữu Lũng (thuộc các xã Tân Thành, Hồ Sơn) đã được UBND tỉnh 
phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi 
đất tại các quyết định: Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 và Quyết 
định số 483/QĐ-UBND ngày 03/4/2016. 

Thực hiện ý kiến của UBND tỉnh tại Văn bản số 644/UBND-KTN ngày 
08/7/2016 về việc xác định giá đất cụ thể khi Nhà nước thu hồi đất, 

UBND huyện Hữu Lũng xét thấy: 

Nhóm diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi có điều kiện tương tự nhau về 
khả năng sinh lợi và thu nhập từ việc sử dụng đất, có cùng mức giá trong Bảng 
giá đất theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND 
tỉnh. Mặt khác giá đất cụ thể đối với nhóm đất nông nghiệp của tất cả các dự án 
khác trên địa bàn huyện Hữu Lũng đang thực hiện (hệ số bằng 1) bằng với giá 
đất trong Bảng giá đất theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 
của UBND tỉnh. 

Diện tích đất ở cùng khu vực trục đường giao thông chính là Đường Na 
Hoa - Bắc Lệ - Làng Cống, hai đoạn liền nhau theo Quyết định số 29/2014/QĐ-
UBND ngày 20/12/2014 của UBND tỉnh. 

UBND huyện Hữu Lũng báo cáo và xin ý kiến UBND tỉnh cho áp dụng giá 
đất cụ thể đối với diện tích phải thu hồi làm Bãi đỗ xe xã Tân Thành, huyện Hữu 
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Lũng trên cơ sở của Dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn 
đoạn thuộc địa bàn xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng như sau: 

1. Nhóm đất ở Khu vực giáp ranh đô thị, các trục đường giao thông 
chính 

- Đường Na Hoa - Bắc Lệ - Làng Cống: Đoạn từ cổng cây xăng Tân 
Thành đến tiếp giáp đất Bãi đỗ xe Đền Bắc Lệ: 

+ Vị trí 1: Giá đất cụ thể 1.800.000 đồng/m2 (Một triệu tám trăm nghìn 
đồng một mét vuông) 

+ Vị trí 2: Giá đất cụ thể 720.000 đồng/m2 (Bảy trăm hai mươi nghìn đồng một 
mét vuông). 

+ Vị trí 3: Giá đất cụ thể 540.000 đồng/m2 (Năm trăm bốn mươi nghìn 
đồng một mét vuông) 

2. Nhóm đất nông nghiệp khu vực II (xã Tân Thành) 

2.1. Đất trồng lúa 

- Vị trí 1: Giá đất cụ thể 54.000 đồng/m2 (Năm mươi tư nghìn đồng một mét 
vuông). 

- Vị trí 2: Giá đất cụ thể 48.000 đồng/m2 (Bốn mươi tám nghìn đồng một 
mét vuông). 

- Vị trí 3: Giá đất cụ thể 42.000 đồng/m2 (Bốn mươi hai nghìn đồng một mét 
vuông). 

2.2. Đất trồng cây hàng năm khác 

- Vị trí 1: Giá đất cụ thể 48.000 đồng/m2 (Bốn mươi tám nghìn đồng một 
mét vuông). 

- Vị trí 2: Giá đất cụ thể 42.000 đồng/m2 (Bốn mươi hai nghìn đồng một mét 
vuông). 

- Vị trí 3: Giá đất cụ thể 36.000 đồng/m2 (Ba mươi sáu nghìn đồng một 
mét vuông). 

2.3. Đất trồng cây lâu năm 

- Vị trí 1: Giá đất cụ thể 42.000 đồng/m2 (Bốn mươi hai nghìn đồng một mét 
vuông). 

- Vị trí 2: Giá đất cụ thể 37.000 đồng/m2 (Bốn mươi bảy nghìn đồng một 
mét vuông). 

- Vị trí 3: Giá đất cụ thể 32.000 đồng/m2 (Ba mươi hai nghìn đồng một 
mét vuông). 

2.4. Đất nuôi trồng thủy hải sản 

- Vị trí 1: Giá đất cụ thể 36.000 đồng/m2 (Ba mươi sáu nghìn đồng một 
mét vuông). 
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- Vị trí 2: Giá đất cụ thể 33.000 đồng/m2 (Ba mươi ba nghìn đồng một mét vuông). 

- Vị trí 3: Giá đất cụ thể 30.000 đồng/m2 (Ba mươi nghìn đồng một mét vuông). 

2.5. Đất rừng sản xuất: 

- Giá đất cụ thể 7.000 đồng/m2 (Bảy nghìn đồng một mét vuông). 

UBND huyện Hữu Lũng báo cáo và xin ý kiến UBND tỉnh làm căn cứ tính 
tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất dự án Bãi đỗ xe xã Tân Thành, 
huyện Hữu Lũng./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên; 
- Các sở: Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; 
- CT, PCT (KT) UBND huyện; 
- Các phòng: Tài nguyên và Môi trường; Tài chính-
Kế hoạch huyện; 
- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 
- UBND xã Tân Thành;  
- Lưu: VT. 

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hoàng Văn Hùng 
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