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THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:          /UBND-PTQĐ 

Về việc trả lời đơn của 

Ông Nguyễn Văn Mỹ 

 

TP. Lạng Sơn, ngày       tháng      năm 2022 

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Mỹ 

Địa chỉ liên hệ: Khối 9, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc 
  

 UBND thành phố Lạng Sơn nhận được đơn đề ngày 20/8/2021 của Ông 

Nguyễn Văn Mỹ, với nội dung: “Ông là người đại diện cho bà Nguyễn Thị 

Thanh Quyên, ông Mai Xuân Long và ông Nguyễn Anh Tú theo văn bản ủy 

quyền được văn phòng công chứng Đông Bắc xác nhận ngày 11/9/2020 là 03 hộ 

gia đình có đất bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Mai Pha. Đề nghị khi thu hồi 

đất ở phải bồi thường thỏa đáng theo quy định của pháp luật; Đề nghị xem xét 

bồi thường bằng đất ở hoặc cấp tái định cư vì không còn đất ở và chỗ ở nào 

khác trên địa bàn xã Mai Pha đảm bảo công bằng giữa các dự án trên địa bàn; 

Đề nghị chỉ đạo chủ đầu tư xem xét sớm triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị 

mới Mai Pha vì đã kéo dài quá lâu, làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của 

các hộ gia đình”  

 Liên quan đến nội dung Ông kiến nghị giải quyết quyền lợi cho bà 

Nguyễn Thị Thanh Quyên, ông Mai Xuân Long và ông Nguyễn Anh Tú (do 

được ủy quyền) trùng với nội dung đơn đề ngày 15/01/2022 của bà Nguyễn Thị 

Thanh Quyên, ông Mai Xuân Long và ông Nguyễn Anh Tú đã gửi trực tiếp 

kiến nghị đến UBND thành phố, cụ thể: 

Ngày 15/01/2022, UBND thành phố Lạng Sơn đã nhận được 03 đơn kiến 

nghị của các ông, bà Nguyễn Thị Thanh Quyên; Mai Xuân Long; Nguyễn Anh 

Tú với cùng nội dung: “Đề nghị khi thu hồi đất ở phải bồi thường thỏa đáng 

theo quy định của pháp luật; Đề nghị xem xét cấp tái định cư vì không còn đất ở 

và chỗ ở nào khác trên địa bàn; Đề nghị xem xét đảm bảo công bằng giữa các 

dự án trên địa bàn; Đề nghị chỉ đạo chủ đầu tư xem xét sớm triển khai thực hiện 

Dự án Khu đô thị mới Mai Pha vì đã kéo dài quá lâu, làm ảnh hưởng đến quyền 

lợi hợp pháp của các hộ gia đình”  

Nội dung đề nghị của 03 hộ gia đình trên đã được UBND thành phố đã ban 

hành các văn bản trả lời đơn kiến nghị, cụ thể như sau: 

- Văn bản số 884/UBND-PTQĐ ngày 25/4/2022 về việc trả lời đơn kiến nghị 

của bà Nguyễn Thị Thanh Quyên; 

- Văn bản số 953/UBND-PTQĐ ngày 04/5/2022 về việc trả lời đơn kiến nghị 

của ông Nguyễn Anh Tú; 
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- Văn bản số 954/UBND-PTQĐ ngày 04/5/2022 về việc trả lời đơn kiến nghị 

của ông Mai Xuân Long. 

 UBND thành phố Lạng Sơn trả lời để Ông Nguyễn Văn Mỹ được biết./ 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ban Nội chính tỉnh; 

- Ban TCD tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND TP; 

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

- Ban TCD TP; 

- 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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