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BÁO CÁO 
Về việc xin chủ trương lập dự toán phương án BT, HT cây cối hoa màu  

đối với các hộ dân thuộc địa bàn xã Thụy Hùng thuộc dự án: Khu Trung 
chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn  

 

 
                                Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 
 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc xem xét chủ trương bồi thường cây cối hoa màu trên 
đất đối với các hộ gia đình thuộc địa bàn xã Thụy Hùng bị ảnh hưởng dự án Khu 
trung chuyển hàng hóa, UBND huyện báo cáo xin chủ trương như sau: 

I. KẾT QUẢ THỐNG KÊ, KIỂM ĐẾM LẬP PHƯƠNG ÁN BT HT&TĐC: 

Tính đến ngày 05/10/2018, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (BT, 
HT&TĐC) dự án đã tiến hành thống kê kiểm đếm được 37/61 hộ với tổng diện tích 
là 54.404,7 m2. Hiện nay còn 24 hộ gia đình thuộc địa phận xã Thụy Hùng chưa hợp 
tác thống kê kiểm đếm; qua công tác vận động, đối thoại, các hộ có ý kiến đề nghị 
như sau: 

- Về diện tích đất: Đồng ý thống kê, kiểm đếm theo diện tích đo đạc thực tế 
tại thời điểm hiện tại theo quy hoạch đã được duyệt. 

- Về cây cối hoa màu trên đất: Do từ năm 2010, UBND huyện cao Lộc đã ban 
hành các Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 
trợ đối với 46 hộ gia đình; tại thời điểm đó các hộ gia đình đã hợp tác và đề nghị chi 
trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ nhưng do dự án tạm dừng nên công tác chi trả không 
thực hiện được; do vậy các hộ đã di chuyển một phần, một phần khác đã không 
chăm sóc nên nhiều loại cây đã chết (hiện tại không còn nữa); các hộ đề nghị được 
giữ nguyên số lượng cây cối hoa màu theo số liệu đã thống kê kiểm đếm từ năm 
2010 và tính bồi thường theo đơn giá tại thời điểm hiện tại. 

Trên cơ sở kiến nghị của các hộ, UBND huyện Cao Lộc đã chỉ đạo Trung tâm 
Phát triển quỹ đất huyện rà soát lại hồ sơ bồi thường tại thời điểm năm 2010 do 
Trung tâm Phát Triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 
lập; căn cứ các Biên bản kiểm đếm cây cối, hoa màu trên đất của các hộ gia đình, cá 
nhân, UBND huyện Cao lộc lập phương án như sau: 

1. Đối với 37 hộ đã hợp tác kiểm đếm trong tháng 10 năm 2018: 

- Theo hồ sơ bồi thường được phê duyệt năm 2010 thì có 27 hộ đã được phê 
duyệt: Giá trị bồi thường cây cối tại thời điểm năm 2010 đối với 27 hộ là: 
2.026.323.990 đồng. 

Nếu chủ trương giữ nguyên số lượng cây, hoa  mầu tại thời điểm kiểm đếm 
năm 2010 của 27 hộ gia đình và áp giá trị bồi thường cây cối hoa màu theo quy định 
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tại Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND của 
UBND tỉnh Lạng Sơn (không áp dụng quy mật độ các loại cây trồng chính) thì giá 
trị phê duyệt sẽ tăng là 2.366.063.285 đồng (tăng thêm 339.739.295 đồng) (chi tiết 
tại Biểu số 01 kèm theo). 

2. Đối với 24 hộ chưa hợp tác thống kê, kiểm đếm: 

- Theo hồ sơ bồi thường được phê duyệt năm 2010 thì có 19 hộ đã được phê 
duyệt: Giá trị bồi thường cây cối tại thời điểm năm 2010 đối với 19 hộ là: 
2.580.244.290 đồng. 

Nếu chủ trương giữ nguyên số lượng cây, hoa  mầu tại thời điểm kiểm đếm 
năm 2010 của 19 hộ gia đình và áp trị bồi thường cây cối hoa màu  theo quy định tại 
Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND của 
UBND tỉnh Lạng Sơn (không áp dụng quy mật độ các loại cây trông chính) thì giá 
trị phê duyệt sẽ tăng là 3.119.862.535 đồng (tăng thêm 539.618.245 đồng) (chi tiết 
tại Biểu số 02 kèm theo). 

3. Tổng giá trị chênh lệch bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá hiện tại so với 
giá trị phê duyệt tại thời điểm năm 2010 của 41 hộ gia đình là: 879.357.540 

đồng. 

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, UBND huyện Cao Lộc đề xuất, kiến 
nghị UBND tỉnh xem xét đồng ý chủ trương tính bồi thường cây cối hoa màu trên 
đất như sau: 

- Công nhận số lượng cây, hoa màu theo kết quả đã thống kê, kiểm đếm từ 
năm 2010 của 46 hộ hộ gia đình đã có Quyết định thu hồi đất, đã có Quyết định 
phê duyệt phương án BT, HT&TĐC nhưng chưa chi trả kinh phí. 

- Về đơn giá bồi thường áp dụng theo quy định tại Quyết định số 
11/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng 
Sơn của UBND tỉnh đang có hiệu lực tại thời điểm hiện tại (không áp dụng quy mật 
độ do không xác định được chi tiết số lượng cây trên từng thửa đất). 

UBND huyện Cao Lộc trân trọng báo cáo kết quả thực hiện dự án Khu trung 
chuyển hàng hóa và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Đ/c Nguyễn Công Trưởng, PCT UBND tỉnh; 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- TT. Huyện ủy; 
- Trưởng BCĐ CT GPMB huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Phòng TN&MT huyện; 
- TTPTQĐ huyện; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 
 
 
 

Nguyễn Trọng Nghĩa 
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