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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:          /UBND-PTQĐ 

Về việc trả lời đơn của 

Bà Hoàng Thị Nâng và Ông 

Nông Xuân Thắng 

 

TP. Lạng Sơn, ngày       tháng      năm 2022 

 

Kính gửi:   

 - Bà Hoàng Thị Nâng; 

 - Ông Nông Xuân Thắng; 

 Địa chỉ liên hệ: Thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha, 

thành phố Lạng Sơn 
 

 UBND thành phố Lạng Sơn nhận được đơn đề nghị của Bà Hoàng Thị 

Nâng, Ông Nông Xuân Thắng đơn đề ngày 13/5/2022, với nội dung: “Việc thực 

hiện dự án không có Quyết định phê duyệt đầu tư của dự án Khu đô thị mới Mai 

Pha; Nguồn tiền để thực hiện dự án không phải sử dụng ngân sách Nhà nước mà 

là nguồn vốn, tiền của liên danh Công ty CPĐT Hải Phát và Công ty TNHH Hà 

Sơn do đó dự án phải thực hiện theo Điều 73, Luật Đất đai; Các hộ gia đình có 

đơn đề nghị và UBND tỉnh đã có văn bản số 1069/VP-BTCD ngày 17/3/2022 đề 

nghị kiểm tra, rà soát các nội dung phản ánh của công dân, cung cấp thông tin 

liên quan đến dự án nhưng UBND thành phố vẫn chưa trả lời công dân mà đã ra 

Quyết định cưỡng chế thu hồi đất là trái pháp luật ”  

 Sau khi xem xét nội dung đơn, trên cơ sở kết quả kiểm tra hồ sơ bồi 

thường, đối chiếu với các quy định pháp luật, UBND thành phố Lạng Sơn trả lời 

Ông như sau: 

 1. Công tác lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ: 

 Thực hiện Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 13/8/2020 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về việc Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm để thực 

hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; Thông báo số 

1039/TB-UBND ngày 13/8/2020 của UBND thành phố Lạng Sơn. 

 Ngày 30/10/2020, tổ công tác đã lập hồ sơ đo đạc kiểm đếm, thống kê 

khối lượng đất đai, công trình vật kiến trúc và cây cối hoa màu có trên khu đất 

thu hồi của gia đình Ông, Bà cụ thể như sau; 

 - Ông Nông Xuân Thắng kê khai kiểm đếm đối với phần diện tích 776,0m2 

thuộc một phần thửa đất số 212 tờ bản đồ trích đo số 43. Đối chiếu với bản đồ địa 

chính thuộc thửa số 351, tờ bản đồ số 25 xã Mai Pha. Nguồn gốc thửa đất đã được 

cấp giấy chứng nhận QSD đất số CH-04833, cấp ngày 12/02/2018, đứng tên Ông 

Nông Xuân Thắng. Mục đích sử dụng là đất trồng cây hàng năm khác. 

 - Bà Hoàng Thị Nâng kê khai kiểm đếm đối với phần diện tích 700,0m2 

thuộc một phần thửa đất số 213, tờ bản đồ trích đo số 43. Đối chiếu với bản đồ 

địa chính thuộc thửa đất số 213 tờ bản đồ số 25 xã Mai Pha. Nguồn gốc thửa đất 

đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất số H-02495, cấp ngày 12/4/2006, đứng 
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tên Ông Nông Xuân Thắng và bà Hoàng Thị Nâng. Mục đích sử dụng là đất 

trồng cây hàng năm khác. 

 Ngày 08/02/2021, UBND thành phố Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 

397/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, trong đó Ông, Bà được phê 

duyệt bồi thường, hỗ trợ như sau: 

 - Ông Nông Xuân Thắng được phê duyệt tổng số tiền là 331.155.000 đồng 

(trong đó: Bồi thường đất là 51.236.000 đồng; bồi thường công trình vật kiến 

trúc 4.500.000 đồng; hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất là 16.740.000 đồng; 

giá trị hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm là 153.707.000 

đồng; giá trị hỗ trợ khác để ổn định đời sống và sản xuất là 102.472.000 đồng; 

hỗ trợ di chuyển mồ mả: 2.500.000 đồng). 

 - Ông Nông Xuân Thắng và bà Hoàng Thị Nâng được phê duyệt tổng số 

tiền là 357.158.000 đồng (trong đó: Bồi thường đất là 46.200.000 đồng; bồi 

thường công trình vật kiến trúc 4.500.000 đồng; bồi thường cây cối hoa màu là 

61.798.000 đồng; hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất là 11.160.000 đồng; giá trị 

hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm là 138.600.000 đồng; giá 

trị hỗ trợ khác để ổn định đời sống và sản xuất là 92.400.000 đồng; hỗ trợ di 

chuyển mồ mả: 2.500.000 đồng). 

 2. Về căn cứ, chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Mai Pha: 

Ngày 21/9/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1725/QĐ-UBND 

về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn; tỷ lệ 1/500 với quy mô diện tích là 89,54ha. Ngày 

07/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1660/QĐ-UBND phê 

duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố 

Lạng Sơn, diện tích đất được quy hoạch sau điều chỉnh: 91,73ha.  

Ngày 27/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 528/QĐ-UBND 

về phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

và Ngày 30/12/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 2735/QĐ-

UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Lạng 

Sơn (trong đó phê duyệt diện tích thực hiện dự án là 91,73ha). Ngày 21/01/2020 

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 140/QĐ-UBND về việc 

phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới Mai Pha 

là Liên doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát và Công ty TNHH Hà Sơn (sau 

đây gọi tắt là Nhà đầu tư) theo đúng quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP 

ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư để huy động nguồn lực của nhà đầu tư nhằm 

xây dựng, hình thành khu đô thị mới Mai Pha hiện đại theo đúng định hướng 

quy hoạch của tỉnh Lạng Sơn.  

 Dự án Khu đô thị mới Mai pha, thành phố Lạng Sơn là dự án phải thực 

hiện thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng quy 

định tại Khoản 3, Điều 62 Luật đất đai năm 2013, không thuộc trường hợp phải 

thỏa thuận chuyển nhượng theo quy định tại điều 73 Luật Đất đai năm 2013. 
Chính vì vậy, khi thực hiện thu hồi đất, căn cứ quy định tại Điều 114, Luật Đất 

đai năm 2013, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 2394/QĐ-
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UBND, ngày 20/11/2020 về Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi 

thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành 

phố Lạng Sơn. Trình tự, thủ tục thu hồi đất và BT,HT, TĐC được thực hiện theo 

đúng quy định tại Điều 69, Điều 70, Điều 71 Luật đất đai 2013. 

 3. Về việc giải quyết các kiến nghị của nhân dân tại văn bản số 

1069/VP-BTCD ngày 17/3/2022  của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn và việc 

tổ chức cưỡng chế thu hồi đất khi chưa giải quyết đơn thư, khiếu nại của 

công dân 

 Thực hiện nội dung tại văn bản số 1069/VP-BTCD ngày 17/3/2022 của 

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc chuyển đơn đề ngày 08/3/2022 của ông 

Ngô Văn Hùng, ông Hoàng Hữu Hoan và bà Hoàng Thị Thanh đại diện cho một 

số hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Mai. Ngày 25/5/2022, 

UBND thành phố đã ban hành văn bản số 1162/UBND-PTQĐ về việc trả lời 

cho ông Ngô Văn Hùng, ông Hoàng Hữu Hoan và bà Hoàng Thị Thanh (là người 

đại diện cho một số hộ dân bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Mai Pha) được rõ 

liên quan đến các nội dung kiến nghị, thắc mắc của các hộ gia đình.  

 Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 17, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 

quy định:  

 “Người có đất thu hồi, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền khiếu nại 

về việc thu hồi đất theo quy định của pháp luật về khiếu nại. 

 Trong khi chưa có Quyết định giải quyết khiếu nại thì vẫn phải tiếp tục 

thực hiện Quyết định thu hồi đất, Quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Trường 

hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có kết luận việc thu 

hồi đất là trái pháp luật thì phải dừng cưỡng chế nếu việc cưỡng chế chưa hoàn 

thành; hủy bỏ quyết định thu hồi đất đã ban hành và bồi thường thiệt hại do 

Quyết định thu hồi đất gây ra (nếu có)” 

 Căn cứ quy định nêu trên, việc UBND thành phố tổ chức thực hiện Quyết 

định thu hồi đất và Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình ông, bà 

là đảm bảo đúng quy định.  

 UBND thành phố Lạng Sơn trả lời để Bà Hoàng Thị Nâng và Ông Nông 

Xuân Thắng được biết ./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ban Nội chính; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Ban TCD tỉnh; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP ; 

- Ban TCD TP; 

- Các cơ quan: Thanh tra, TNMT, TT PTQĐ; 

- UBND xã Mai Pha; 

- Công ty CPĐT Hải Phát; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, XD,TD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Công Dũng 
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