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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2021 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 2633/UBND-NĐ 

ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Quý Ủy ban về việc thẩm tra Khung chính sách 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng 

(tỉnh Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư; sau 

khi nghiên cứu hồ sơ gửi kèm Văn bản số 2633/UBND-NĐ, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường có ý kiến như sau: 

1. Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) – 

Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (sau đây gọi là Dự án) 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 

1212/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2020; dự án đi qua địa bàn 02 tỉnh (Lạng 

Sơn và Cao Bằng) nên thuộc trường hợp phải xây dựng Khung chính sách bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư (sau đây gọi là Khung chính sách) trình Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt theo quy định tại khoản 1 Điều 87 của Luật Đất đai năm 

2013 và Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

(được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 

2020 của Chính phủ). 

2. Hồ sơ gửi thẩm tra Khung chính sách, bao gồm: Văn bản đề nghị thẩm 

tra Khung chính sách của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (Văn bản số 

2633/UBND-NĐ ngày 30 tháng 9 năm 2021); dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính 

phủ; dự thảo Khung chính sách; quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án 

(Quyết định số 1212/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); ý kiến tham gia dự 

thảo Khung chính sách của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (Công văn số 

736/UBND-KT ngày 07 tháng 5 năm 2021); ý kiến trao đổi của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng (Công văn số 2260/UBND-ND ngày 27 tháng 8 năm 2021). 

3. Nội dung của Khung chính sách: 

3.1. Diện tích từng loại đất dự kiến thu hồi của Dự án: Tổng diện tích thu 

hồi tại hai tỉnh khoảng 727,74 ha (bao gồm diện tích xây dựng các khu tái định 

cư dự kiến 4,2 ha); trong đó diện tích đất ở là 15,7 ha, diện tích đất nông nghiệp 



2 

 

là 362,89 ha, diện tích đất rừng là 277,82 ha (bao gồm: 233,69 ha đất rừng sản 

xuất và 44,13 ha đất rừng phòng hộ) và 71,33 ha đất phi nông nghiệp khác (bao 

gồm đất giao thông, đất sông suối và đất chưa sử dụng). Cụ thể trên địa bàn từng 

tỉnh như sau: 

- Tại tỉnh Cao Bằng: Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 418,17 ha 

(đã bao gồm diện tích xây dựng khu tái định cư cho dự án dự kiến là 2,7ha); 

trong đó: 7,36 ha đất ở; 215,89 ha đất nông nghiệp; 134,06 ha đất rừng (bao 

gồm: 89,93 ha đất rừng sản xuất và 44,13 ha đất rừng phòng hộ), 60,86 ha đất 

phi nông nghiệp khác (bao gồm đất giao thông, đất sông suối, đất chưa sử dụng). 

- Tại tỉnh Lạng Sơn: Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 309,57 ha 

(đã bao gồm diện tích xây dựng khu tái định cư cho dự án dự kiến là 1,5ha); 

trong đó: 8,34 ha đất ở; 147 ha đất nông nghiệp; 143,76 ha đất rừng sản xuất và 

10,47 ha đất phi nông nghiệp khác (bao gồm đất giao thông, đất sông suối và đất 

nghĩa địa). 

3.2. Số người sử dụng đất trong khu vực dự kiến thu hồi đất: Tổng số hộ 

sử dụng đất trong khu vực dự kiến thu hồi đất khoảng 4.144 hộ (tương ứng với 

khoảng 16.576 người); trong đó: tại tỉnh Cao Bằng khoảng 2.190 hộ (tương ứng 

với khoảng 8.760 người) và tại tỉnh Lạng Sơn khoảng 1.954 hộ (tương ứng với 

khoảng 7.816 người). 

3.3. Giá đất để tính bồi thường là giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quyết định tại 

thời điểm quyết định thu hồi đất (thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 74 và 

điểm đ khoản 4 Điều 114 của Luật Đất đai năm 2013).  

3.4. Phương án bố trí tái định cư: Dự kiến tổng số hộ phải bố trí tái định 

cư là 287 hộ. Trong đó: tỉnh Cao Bằng dự kiến bố trí tái định cư cho 177 hộ theo 

hình thức tái định cư phân tán và tái định cư tập trung (khu tái định cư Đoỏng 

Lẹng, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An; khu tái định cư sẵn có của thị trấn 

Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa; khu tái định cư Bản Lang, huyện Trùng Khánh; 

khu tái định cư xã Quang Trung, huyện Hòa An); tỉnh Lạng Sơn dự kiến bố trí 

tái định cư cho 110 hộ theo hình thức tái định cư phân tán và tái định cư tập 

trung (khu tái định cư thôn Khun Slam, huyện Văn Lãng; khu tái định cư xã 

Hùng Sơn và xã Đề Thám, huyện Tràng Định). 

3.5. Dự kiến tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Tổng số tiền bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án là 1.221.599.837.668 đồng; trong đó: tại 

tỉnh Cao Bằng là 669.160.395.913 đồng và tại tỉnh Lạng Sơn là 552.439.441.755 

đồng. Kinh phí sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm ngân sách địa 

phương và ngân sách trung ương). 
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3.6. Dự kiến thời gian bồi thường và giải phóng mặt bằng: Bắt đầu thực 

hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng từ Quý IV năm 2021 đến Quý II 

năm 2022. Dự kiến thời gian và kế hoạch di chuyển, bàn giao mặt bằng bắt đầu 

từ Quý II năm 2022.  

4. Về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án 

Trong nội dung dự thảo Khung chính sách và hồ sơ gửi kèm Công văn số 

2633/UBND-NĐ, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng không đề xuất cơ chế, chính 

sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho Dự án. 

Chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án được áp dụng 

đúng theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, các Nghị định của Chính phủ, 

các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Giao Thông 

vận tải, các quy định cụ thể của địa phương về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất theo thẩm quyền được giao tại Luật Đất đai và các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 

Để hoàn thiện Khung chính sách đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 

phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn rà soát, quy định nội dung cụ thể 

của địa phương về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo 

thẩm quyền được giao tại Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

Đất đai; trường hợp Dự án cần phải có cơ chế, chính sách đặc thù về bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư thì đề xuất cụ thể và giải trình làm rõ sự cần thiết phải có cơ 

chế, chính sách đặc thù (nêu thành mục riêng) để trình Thủ tướng Chính phủ 

xem xét, quyết định. Đồng thời, bổ sung dự kiến mức bồi thường, hỗ trợ đối với 

từng loại đất, từng loại đối tượng thu hồi đất; dự kiến giá đất bồi thường đối với 

từng loại đất, từng loại vị trí vào dự thảo Khung chính sách (theo quy định tại 

khoản 1 Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP). 

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng kiểm tra, rà soát thông tin, số liệu và hoàn thiện dự thảo 

Khung chính sách trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; 

- Lưu VT, TCQLĐĐ (CKTPTQĐ).Ho.06b 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Minh Ngân 
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