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V/v xin ý kiến góp ý đối với nội dung dự thảo quy định 

chính sách đặc thù hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất  

nông nghiệp trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

Tổng cục Quản lý đất đai được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao trả lời 

Công văn số 1425/UBND-KT ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về việc xin ý kiến góp ý đối với nội dung dự thảo quy định chính 

sách đặc thù hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn; sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 1425/UBND-KT, Tổng cục 

Quản lý đất đai có ý kiến như sau: 

Tại khoản 1 Điều 20 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 khoản 6 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ) quy định: 

“1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại các 

điểm a, b, c khoản 1 Điều 19 của Nghị định này khi Nhà nước thu hồi đất nông 

nghiệp mà được bồi thường bằng tiền; hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất 

quy định tại các điểm d, đ và e khoản 1 Điều 19 của Nghị định này (trừ trường 

hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường quốc 

doanh, của công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông, lâm trường 

quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) 

khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề 

và tìm kiếm việc làm theo quy định sau đây: 

a) Hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong 

bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; 

diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa 

phương theo quy định tại Điều 129 của Luật đất đai; 

b) Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ điều 

kiện thực tế của địa phương.” 

Căn cứ quy định nêu trên thì việc quy định mức hỗ trợ đào tạo, chuyển 

đổi nghề và tìm kiếm việc làm cụ thể bằng tiền tại điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị 

định số 47/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 4 Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP) để áp dụng tại địa phương thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn.  

Về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để áp dụng cơ chế 

hỗ trợ đặc thù khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Lạng 
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Sơn liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp nên đề nghị Quý Ủy 

ban thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Quản lý đất đai gửi Quý Ủy ban biết và 

thực hiện theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thứ trưởng Lê Minh Ngân (để báo cáo); 

- TCT. Lê Thanh Khuyến (để báo cáo); 

- Lưu VT, CKTPTQĐ.Cg.06b. 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 
 
 

Đào Trung Chính 
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