
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HĐ THẨM ĐỊNH GIÁ ĐẤT 

 

Số:               /TB-HĐTĐGĐ 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                   
 

Lạng Sơn, ngày        tháng 9  năm 2021 

 

THÔNG BÁO  

Kết quả thẩm định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà 

nước thu hồi đất thực hiện dư ̣ án: Đầu tư xây dựng Cầu Thác Mạ (Cầu 

17/10), thành phố Lạng Sơn, địa phận xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.  

Trên cơ sở Tờ trình số 307 /TTr-STNMT ngày 31/8/2021 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường đề nghị thẩm định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi 

Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng công trình cầu 17/10 (cầu Thác 

Mạ), địa phận xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn (bổ sung) và Tờ trình số 118/TTr-

UBND ngày 02/8/2021 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc phê duyệt giá đất 

cụ thể để thực hiện dự án: Xây dựng công trình cầu 17/10 (cầu Thác Mạ), địa phận 

xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn (có Biên bản làm việc thông nhất giá đất  bồi 

thường giữa Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn và bà Đoàn Thị 

Xuyến gửi kèm). 

Căn cứ văn bản quy định hiện hành, trên cơ sở ý kiến tại cuộc họp của 

Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh ngày 08/9/2021. Hội đồng thẩm định giá đất 

tỉnh Lạng Sơn thông báo kết quả thẩm định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền 

bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dư ̣ án: Đầu tư xây dựng Cầu 

Thác Mạ (Cầu 17/10), thành phố Lạng Sơn, địa phận xã Mai Pha, thành phố 

Lạng Sơn, như sau: 

I. Cơ sở thẩm định giá đất cụ thể 

1. Luật Đất đai ngày 29/11/2013;  

2. Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về định 

giá đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;   

3. Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh 

Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2024; 

4. Công văn 1946/VP-KTN ngày 07/9/2015 của Văn phòng UBND tỉnh 

về việc áp dụng giá đất trong Bảng giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước 

thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 

937/UBND-KTN ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh về việc xác định giá đất cụ 

thể khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 

1350/STNMT-QLĐĐ ngày 30/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Lạng Sơn về việc hướng dẫn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường khi 

Nhà nước thu hồi đất; Thông báo số 443/TB-UBND ngày 13/8/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn thông báo Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ 
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tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét giải quyết khó khăn, vướng 

mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án (kỳ 

tháng 7/2021); 

5. Biên bản thống nhất áp dụng đơn giá tính bồi thường về đất đối với 

diện tích 6,2 m2 lập ngày 29/4/2021 giữa Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố 

Lạng Sơn với hộ bà Đoàn Thị Xuyến. 

II. Thông tin dự án và vị trí, loại đất ảnh hưởng đến dự án cần định giá 

1. Thông tin khu đất cần định giá đất 

- Vị trí khu đất: Thuộc  vị trí 1, đường Bà Triệu đoạn 7 (Từ phía Nam cầu 

17/10 đến ngã ba giao cắt đường Hùng Vương), xã Mai Pha, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Loại đất: Đất ở tại nông thôn. 

- Diện tích đất cần định giá là 6,2 m2. 

- Nguồn gốc: Theo báo cáo của UBND thành phố, qua rà soát diện tích 

khu đất do gia đình bà Đoàn Thị Xuyến sử dụng nằm trong ranh giới phải thu 

hồi đất để thực hiện Dự án Cầu 17/10 còn thiếu 35,1m2 thuộc một phần thửa số 

2a, tờ bản đồ địa chính số 46 xã Mai Pha hộ bà Xuyến đã được UBND thành 

phố cấp Giấy CNQSD đất số CH-00394 ngày 12/01/2011 với tổng diện tích là 

141,0m2 theo loại Đất ở tại nông thôn, chưa đo đạc, kiểm đếm và gia đình bà 

Xuyến chưa được bồi thường.  

- Hiện trạng: Diện tích 35,1m2 có 6,2m2 hiện trạng là đường dẫn Cầu 

17/10 và  28,9m2 là đất Taluy âm đường dẫn Cầu 17/10, nằm trong tổng diện 

tích đất UBND tỉnh đã có Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 16/12/2017 giao 

đất cho UBND thành phố để giao đất có thu tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo thẩm quyền, tổng diện 

tích 2.827,1m2 đất hai bên đường dẫn lên Cầu 17/10 (thuộc địa phận xã Mai Pha 

và phường Đông Kinh). Theo đó ngày 25/7/2018 UBND thành phố đã giao diện 

tích 96,3m2 (taluy âm) cho hộ bà Đoàn Thị Xuyến tại Quyết định số 4094/QĐ-

UBND (trong đó có phần diện tích 28,9m2 chưa đo đạc kiểm đếm, chưa có quyết 

định thu hồi đất của hộ bà Xuyến và cũng chưa thực hiện bồi thường, GPMB 

theo quy định).  

Như vậy, đối với 6,2m2  một phần thửa 2a, Tờ bàn đồ địa chính số 46 hiện 

trạng đã sử dụng làm đường dẫn Cầu 17/10, đến này chưa có quyết định thu hồi 

đất, chưa bồi thường cho gia đình bà Xuyến, cần phải thực hiện thủ tục thu hồi, 

bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định. 

2. Giá đất cụ thể thực hiện dự án Xây dựng công trình cầu 17/10 (cầu 

Thác Mạ). 

Ngày 04/5/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 671/QĐ-UBND 

Phê duyệt giá đất cụ thể dư ̣ án: Đầu tư xây dựng Cầu Thác Mạ (Cầu 17/10), 

thành phố Lạng Sơn (hạng mục đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài và địa phận 

xã Mai Pha). Tại thời điểm năm 2015, diện tích 6,2 m2 đất thuộc vị trí 1 đường 

vào thôn Khòn Khuyên: Từ đường đi Mai Pha cũ rẽ vào thôn Khòn Khuyên gặp 

đường vào sân bay Mai Pha, giá đất cụ thể là 1.500.000 đồng/m2 (Một triệu năm 



3 
 

 

trăm nghìn đồng một mét vuông).  

Tuy nhiên, sau khi thực hiện dự án Cầu 17/10 và dự án Khu tái định cư và 

dân cư Nam, thành phố Lạng Sơn, tuyến đường Bà Triệu đã hình thành. Vị trí 

6,2 m2 đất thu hồi thuộc vị trí 1, đường Bà Triệu đoạn 7 (Từ phía Nam cầu 17/10 

đến ngã ba giao cắt đường Hùng Vương), xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn, có giá đất đất ở tại nông thôn tại Bảng giá đất ban hành kèm theo 

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh, vị trí 1: 

5.500.000 đồng/m2.  

Ngày 29/4/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn đã làm 

việc với hộ gia đình bà Đoàn Thị Xuyến để thống nhất đơn giá đất bồi thường 

6,2 m2 đất khi Nhà nước thu hồi đất. Bà Xuyến đã có ý kiến không đồng ý với 

giá đất cụ thể tại thời điểm thực hiện dự án (Giá đất cụ thể đã được phê duyệt tại 

Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 04/5/2015 là 1.500.000 đồng/m2) và đề nghị 

áp dụng giá đất ở tại nông thôn theo giá đất vị trí 1, đường Bà Triệu đoạn 7 (Từ 

phía Nam cầu 17/10 đến ngã ba giao cắt đường Hùng Vương) tại Bảng giá đất 

ban hành kèm theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn là: 5.500.000 đồng/m2.  

II. Giá đất cụ thể Sở Tài nguyên và Môi trường trình  

Thực hiện Thông báo số 443/TB-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn thông báo Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc, 

đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án (kỳ tháng 

7/2021), trong đó có nội dung: “Về việc xác định giá đất cụ thể để tính bồi 

thường khi Nhà nước thu hồi 6,2 m2 đất của hộ bà Đoàn Thị Xuyến: đồng ý với 

đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc áp dụng giá đất quy định tại 

Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 

20/12/2019 của UBND tỉnh để tính tạm ứng tiền bồi thường khi nhà nước thu 

hồi 6,2 m2 đất để thực hiện dự án Cầu 17/10 thành phố Lạng Sơn do UBND 

thành phố đã đạt được thỏa thuận giá bồi thường về đất với bà Xuyến.  

Giao UBND thành phố Lạng Sơn hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê 

duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường cho hộ bà Đoàn Thị Xuyến theo quy 

định, đảm bảo khép kín hồ sơ thu hồi đất.” 

Trên cơ sở đề xuất của UBND thành phố Lạng Sơn tại Tờ trình số 

118/TTr-UBND ngày 02/8/2021 về việc phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện dự 

án: Xây dựng công trình cầu 17/10 (cầu Thác Mạ), địa phận xã Mai Pha, thành 

phố Lạng Sơn với mức giá đất ở tại nông thôn, thuộc đường Bà Triệu đoạn 7 

(Từ phía Nam cầu 17/10 đến ngã ba giao cắt đường Hùng Vương): vị trí 1là  

5.500.000 đồng/m2 (bằng giá đất tại Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết 

định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh). 

Sở Tài nguyên và Môi trường trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh 

phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi 6,2 m2 đất tại 

Dự án Cầu 17/10 thành phố Lạng Sơn (bổ sung) bằng giá quy định tại Bảng giá 

đất kèm theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019, như sau: 
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1. Đường Bà Triệu đoạn 7 (Từ phía Nam cầu 17/10 đến ngã ba giao cắt 

đường Hùng Vương): Giá đất cụ thể đất ở tại nông thôn, vị trí 1 là : 5.500.000 

đồng/m2 (Bằng chữ: Năm triệu, năm trăm nghìn đồng một mét vuông). 

2. Cách xác định vị trí đất: Áp dụng theo quy định tại Điều 4 Quy định 

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2024 ban hành kèm theo 

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 21/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

III. Kết quả thẩm định giá đất cụ thể 

Thực hiện Công văn 1946/VP-KTN ngày 07/9/2015 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc áp dụng giá đất trong Bảng giá đất để tính tiền bồi thường 

khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn:“Đối 

với các dự án mà UBND các huyện, thành phố đã thỏa thuận và thống nhất 

với người bị thu hồi đất (bằng biên bản cam kết) về đơn giá bồi thường theo 

Bảng giá các loại đất do UBND tỉnh quy định thì UBND tỉnh cho phép không 

phải thuê tư vấn để xác định giá đất cụ thể; trên cơ sở biên bản đã thống nhất 

với người bị thu hồi đất về đơn giá bồi thường, UBND các huyện, thành phố 

áp dụng Bảng giá các loại đất do UBND tỉnh quy định để lập, phê duyệt 

phương án bồi thường và thực hiện việc chi trả tiền bồi thường cho người bị 

thu hồi đất theo quy định.”; Công văn số 937/UBND-KTN ngày 27/9/2018 của 

UBND tỉnh V/v xác định giá đất cụ thể khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn, tiếp tục cho phép: “Đối với các dự án UBND các huyện, thành 

phố đã thống nhất với người bị thu hồi đất về đơn giá bồi thường theo Bảng giá 

đất trên địa bàn tỉnh thì tiếp tục thực hiện theo Công văn số 1946/VP-KTN ngày 

07/9/2015 của Văn phòng UBND tỉnh”; Thông báo số 443/TB-UBND ngày 

13/8/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo Kết luận của đồng chí Lương 

Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét giải 

quyết khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt 

bằng các dự án (kỳ tháng 7/2021). 

Trên cơ sở nội dung đã thỏa thuận và thống nhất giữa Trung tâm phát 

triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn với người bị thu hồi đất (bà Đoàn Thị Xuyến) 

về đơn giá bồi thường theo giá đất quy định tại Bảng giá đất kèm theo Quyết 

định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019. Các thành viên Hội đồng thẩm 

định đã thống nhất (biểu quyết 4/4) nhất trí phương án giá đất cụ thể do UBND 

thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường trình.  

Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất thông báo kết quả thẩm định giá 

đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự 

án Xây dựng công trình cầu 17/10 (cầu Thác Mạ), địa phận xã Mai Pha, thành 

phố Lạng Sơn (bổ sung), như sau: 

1. Giá đất cụ thể đất ở tại nông thôn tại đường Bà Triệu đoạn 7 (từ phía 

Nam cầu 17/10 đến ngã ba giao cắt đường Hùng Vương): Vị trí 1 là 5.500.000 

đồng/m2 (Bằng chữ: Năm triệu, năm trăm nghìn đồng một mét vuông). 
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2. Cách xác định vị trí đất: Áp dụng theo quy định tại Điều 4 Quy định 

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2024 ban hành kèm theo 

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 21/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh thông báo kết quả thẩm định, đề nghị 

Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy 

định./. 

 

Nơi nhận:                        
- Như trên;     

- UBND tỉnh (B/cáo);                                                                    

- Các TV HĐTĐ: Sở TN&MT, Cục Thuế 

tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Sở;     

- C, PCVP Sở,  Tổ CT QĐ 158;                                                    

- Lưu: VT, QLGCS&DN. 

 THƯỜNG TRỰC HĐTĐ GIÁ ĐẤT 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH                                   

Nguyễn Anh Yến 
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