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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp một số công dân bị ảnh 

hưởng bởi Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 322/KH-BDN ngày 13/5/2022 của Ban Dân 

nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp 

thứ 3, Quốc hội khóa XV, hôm nay ngày 03/6/2022 tại trụ sở Tiếp công dân 

Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì tiếp 05 công dân đại diện 

cho một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố 

Lạng Sơn đang khiếu nại tại Hà Nội. Tham dự buổi tiếp có: Trưởng Ban Tiếp công 

dân trung ương; Phó vụ trưởng Vụ Dân nguyện, Ban Dân nguyện - Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội; Thường trực Tiếp công dân Văn phòng Chính phủ; Chánh 

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn; Phó Chánh Văn 

phòng UBND tỉnh Lạng Sơn; Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn; Bí thư Đảng 

ủy xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. 

 Kết quả tiếp cụ thể như sau: 

1. Ý kiến trình bày của đại diện các công dân (các ông, bà: Trần Văn 

Lắm, Hoàng Hữu Hoan, Ngô Văn Hùng, Hoàng Thị Thanh, Lộc Văn Quế) 

- Đề nghị xem xét việc: Các công dân có đơn đề ngày 08/3/2022 gửi Chủ tịch 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chuyển đơn đến UBND thành phố để giải quyết 

theo thẩm quyền (tại Văn bản số 1069/VP-BTCD ngày 17/3/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh), tuy nhiên đang trong thời gian xem xét giải quyết đơn, chưa có kết quả 

thì Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn đã ra quyết định và tổ chức cưỡng chế thu 

hồi đất vào ngày 16/5/2022, các công dân đã trình bày với Chủ tịch UBND tỉnh tại 

buổi tiếp công dân, nhưng Chủ tịch UBND tỉnh không chỉ đạo đình chỉ cưỡng chế; 

- Đề nghị cung cấp cho các công dân một số giấy tờ liên quan đến Dự án 

khu đô thị mới Mai Pha (như Quyết định phê duyệt đầu tư Dự án và văn bản 

pháp lý về nguồn vốn thực hiện Dự án); 

- Đề nghị làm rõ: Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND 

tỉnh thông qua Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022, trong đó có dự án 

Khu đô thị mới Mai Pha thu hồi diện tích đất trồng lúa là hơn 8,3 ha và 8,4ha đất 

sông, ngòi. Các công dân có tài liệu chứng minh diện tích đất lúa sử dụng thực hiện 
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Dự án là trên 10ha, như vậy thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, 

không phải là của tỉnh Lạng Sơn; 

- Đề nghị bố trí đất ở và sản xuất theo chính sách đối với đồng bào dân tộc 

thiểu số cho các hộ dân bị thu hồi đất; 

- Đề nghị phải bồi thường thiệt hại về cây cối, hoa màu theo giá thị trường 

cho các trường hợp UBND thành phố Lạng Sơn cưỡng chế thu hồi đất không đúng 

quy định của pháp luật. 

2. Sau khi nghe ý kiến trình bày của các công dân, Chủ tịch UBND tỉnh 

kết luận và chỉ đạo như sau: 

- Về việc cưỡng chế thu hồi đất của Chủ tịch UBND thành phố Lạng 

Sơn: Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định cưỡng chế là thực hiện 

theo thẩm quyền được pháp luật quy định và phải chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về tính đúng đắn đối với quyết định của mình. 

- Về diện tích đất lúa bị thu hồi thực hiện dự án: sau khi nhận được ý 

kiến, phản ánh của công dân, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát diện tích đất lúa 

phải thu hồi để thực hiện dự án, yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức rà 

soát và chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, hoàn thành báo cáo UBND tỉnh 

trước ngày 05/6/2022.  

- Về chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số: Hiện nay UBND 

thành phố đang thực hiện kiểm đếm để lập phương án bồi thường, giải phóng 

mặt bằng. UBND thành phố sẽ phải áp dụng đầy đủ các chế độ, chính sách để 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người bị thu hồi đất theo quy định của 

pháp luật. 

- Về yêu cầu bồi thường thiệt hại do cưỡng chế: UBND tỉnh sẽ chỉ đạo  

rà soát, làm rõ, nếu khẳng định cưỡng chế sai thì phải đền bù cho công dân , 

nếu cưỡng chế đúng thì người dân phải chấp hành. 

- Về cung cấp tài liệu liên quan đến Dự án cho công dân: Giao Ban Tiếp 

công dân tỉnh cung cấp quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và văn 

bản pháp lý về nguồn vốn thực hiện dự án. 

- Về việc thực hiện dự án: Hiện nay UBND tỉnh đã chỉ đạo tạm dừng 

thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án cho đến khi có 

kết quả rà soát lại toàn bộ Dự án và giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của 

công dân; UBND tỉnh đã giao cho Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan kiểm tra, rà soát lại các nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục, 

công tác lựa chọn nhà đầu tư, quá trình triển khai Dự án. Giao Ban tiếp công 

dân tỉnh trích lục nội dung công dân yêu cầu tại Kết luận cuộc họp ngày 
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30/5/2022 do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì về dự án Khu Đô thị mới Mai Pha 

để cung cấp cho công dân. 

Hiện nay vụ việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND 

thành phố Lạng Sơn, thực hiện ý kiến của Ban Tiếp công dân Trung ương và 

Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các công dân trở về 

địa phương và phối hợp với các cơ quan của thành phố  Lạng Sơn, cơ quan 

chức năng của tỉnh Lạng Sơn để được giải quyết những khiếu nại, kiến nghị 

của công dân. 

 Chủ tịch UBND tỉnh thông báo kết quả tiếp công dân để các cơ quan liên 

quan và công dân biết, thực hiện. 

(Thông báo này được công bố công khai tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/).  
 

 Nơi nhận:   
- Văn phòng Chính phủ;       

- Ban Tiếp công dân Trung ương; 

- Ban Dân Nguyện, UBTVQH;     

- Cục A02, Bộ Công an;                                                                                                                                                                                                                                   

- BT, Phó BT TT Tỉnh ủy;                                                                                                                                                     

- Đoàn ĐBQH tỉnh;                                                                          

- CT, PCT HĐND tỉnh;                                                   

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban Đảng: Tuyên giáo, Dân vận, Nội chính, UBKT; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh;                                                                                         

- Các VP: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;                                                               

- Các Sở, ngành: Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, 

 Tài nguyên và MT, Xây dựng;    

- Công an thành phố Hà Nội;  

- Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội;                            

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Các công dân được tiếp; 

- C, PCVP UBND tỉnh;  

- Phòng THNC, KT, BTCD; TT Tin học-Công báo;                                                       

- Lưu: VT, DCH 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

            Hồ Tiến Thiệu 
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