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Số:          /UBND-PTQĐ 

Về việc trả lời đơn của 

Ông Nguyễn Văn Trường 

 

TP. Lạng Sơn, ngày       tháng      năm 2022 

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Trường 

Địa chỉ liên hệ: 194b, đường Tam Thanh,  

phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 
  

UBND thành phố Lạng Sơn nhận được đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn 

Trường, đơn đề ngày 16/01/2022, với nội dung: “Gia đình có thửa đất số 200, tờ 

bản đồ số 16, địa chỉ thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha bị ảnh hưởng dự án Khu đô 

thị mới Mai Pha. Gia đình 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”  

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

UBND thành phố Lạng Sơn trả lời Ông như sau: 

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

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 Dự án Khu đô thị mới Mai pha có diện tích thực hiện là 91,73 ha;  

Trên cơ sở đó, UBND thành phố Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 

221/KH-UBND ngày 13/8/2020 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 và 

ban hành Thông báo Thu hồi đất để thực hiện dự án đối với 603 hộ gia đình và 

03 tổ chức. Trong đó có Thông báo số 1326/TB-UBND ngày 13/8/2020 của 

UBND thành phố về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha 

thành phố Lạng Sơn đối với hộ ông Nguyễn Văn Trường: Địa chỉ thường trú 

thôn Rọ Phải, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; Diện tích đất dự kiến thu hồi là 

71,9m2 thuộc thửa đất số 200, theo mảnh trích đo địa chính TĐ37- 2020, tỷ lệ 

1/500 do Công ty cổ phần tư vấn Tài nguyên số 1-Lạng Sơn lập ngày 26/5/2020, 

được Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn xác nhận ngày 29/6/2020. 

Ngày 10/8/2021, UBND thành phố đã ban hành văn bản số 2245/UBND-

TNMT về việc đính chính nội dung “thu hồi đất” tại Thông báo số 1326 /TB-

UBND ngày 13/8/2020, cụ thể: điều chỉnh địa chỉ ông Trường là Đại Phú I, Phi 

Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và bổ sung chủ sử dụng đất tại thông 
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báo đối với bà Đoàn Thị Hải, số 135, khối Trần Quang Khải II, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

Do dự án có quy mô thu hồi đất lớn 91,73 ha, số hộ gia đình bị ảnh hưởng 

nằm trải rộng trên nhiều địa bàn, do vậy công tác GPMB dự án phải thực hiện 

theo từng giai đoạn, hiện nay chưa triển khai công tác đo đạc, kiểm đếm đối 

với gia đình Ông. Trong thời gian tới khi triển khai đến thửa đất của gia đình, đề 

nghị Ông chấp hành chủ trương thu hồi đất của Nhà nước và phối hợp cùng 

Trung tâm PTQĐ thành phố, UBND xã Mai Pha thực hiện lập hồ sơ đo đạc 

kiểm đếm đối với thửa đất thu hồi của gia đình để dự án được thực hiện đảm bảo 

đúng tiến độ.  

UBND sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét các kiến nghị của 

gia đình Ông trong quá trình lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo 

đúng quy định pháp luật. 

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

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ban Nội chính (b/c); 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Ban TCD tỉnh; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- 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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