
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

Số:         /UBND-TNMT 

V/v xem xét kiến nghị của ông 

Hà Minh Hiếu 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lạng Sơn, ngày     tháng    năm 2022 

 

 

Kính gửi: Ông Hà Minh Hiếu 

Trú tại số 130, đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 

Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn nhận được đơn đề ngày 

20/4/2022 của ông Hà Minh Hiếu, trú tại số 130, đường Nguyễn Du, phường 

Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn bị ảnh hưởng bởi Dự án 

Công viên bờ sông Kỳ Cùng (Đoạn từ cầu Đông Kinh đến Khách sạn Đông 

Kinh) với nội dung “Gia đình ông bị ảnh hưởng bởi Dự án Công viên bờ 

sông Kỳ Cùng, gia đình đã nhận tiền bồi thường và bốc ô TĐC theo quy 

định. Do hoàn cảnh gia đình có mẹ già hai anh em cùng chăm sóc nên đề 

nghị xem xét cho ông được đổi ô TĐC từ ô 39  lô N26 sang ô 28 lô N26 để 

được ở gần mẹ và anh trai”. Sau khi xem xét nội dung đơn, UBND thành 

phố trả lời như sau: 

Ngày 22/01/2022, UBND thành phố đã giao Phòng Tài nguyên và Mô i 

trường tổ chức cho 61 hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án Công viên bờ sông 

Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh), thành 

phố Lạng Sơn bốc thăm nhận đất tái định cư trên sơ đồ tại khu Tái định cư 

và dân cư nam thành phố thuộc địa bàn xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn đối 

với 68 ô tái định cư.  

Tại buổi làm việc, ông Hà Minh Hiếu đã bốc thăm ô đất số 39, lô N26 

(thửa đất số 1276, tờ bản đồ địa chính số 35 xã Mai Pha, diện tích 75m2). 

Căn cứ kết quả bốc thăm phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã 

hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu trình UBND thành phố ban hành Quyết định số 

654/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 về việc giao đất tái định cư cho ông Hà 

Minh Hiếu do bị ảnh hưởng dự án: Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu 

Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh), thành phố Lạng Sơn.  

Việc UBND thành phố ban hành Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 

23/02/2022 về việc giao đất tái định cư cho ông Hà Minh Hiếu do bị ảnh 

hưởng Dự án: Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối 

diện khách sạn Đông Kinh), thành phố Lạng Sơn. Trong đó đã giao ô đất số 

39, lô N26 (thửa đất số 1276, tờ bản đồ địa chính số 35 xã Mai Pha, diện tích 
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75m2) cho ông Hà Minh Hiếu là đúng ô đất gia đình đã bốc thăm, đúng 

phương án giao tái định cư tại Biên bản họp ngày 25/10/2021 của Hội đồng 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án. Quá trình bốc thăm nhận ô đất tái định 

cư của các hộ được tiến hành công khai, minh bạch và thực hiện đúng nguyên 

tắc nêu tại Biên bản họp ngày 25/10/2021 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư dự án. Do đó, đề nghị được đổi ô đất tái định cư của ông Hà Minh 

Hiếu là không có cơ sở xem xét. 

UBND thành phố Lạng Sơn trả lời ông Hà Minh Hiếu được rõ./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ban Nội chính tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Ban TCD tỉnh; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Ban Pháp chế HĐND TP; 

- Ban TCD TP; 

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

- UBND xã Mai Pha; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, XD,TD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Công Dũng 
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