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UBND thành phố thành phố Lạng Sơn nhận được đơn đề ngày 21/4/2022 

của một số hộ dân khối 1, 2 phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn có đất 

bị ảnh hưởng bởi dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng. Đơn có nội dung: “Các 

hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng đề nghị xem xét 

cấp đất ở TĐC xuất thứ 2 và có các giấy tờ liên quan kèm theo và điểm chung 

của các hộ là có nhiều cặp vợ chồng, nhiều thế hệ cùng sinh sống trong một 

nhà, đời sống hết sức khó khăn, có hộ khẩu tại nơi có đất bị thu hồi, không có 

đất ở, nhà khác trên địa bàn phường. Đề nghị sớm xem xét, giải quyết cho các 

hộ gia đình để các hộ sớm bàn giao mặt bằng”. 

Sau khi xem xét nội dung đơn, kiểm tra hồ sơ có liên quan và các văn bản 

quy định hiện hành, UBND thành phố trả lời như sau: 

Thực hiện Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 10/7/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn Về việc Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 

Công viên bờ sông Kỳ Cùng (Đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn 

Đông Kinh), thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

UBND thành phố Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND về 

việc Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, bồi thường, giải phóng 

mặt bằng để thực hiện dự án: Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông 

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

và ban hành Thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đối với các hộ gia 

đình, cá nhân bị ảnh hưởng. 

Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đã tổ chức thực hiện công 

tác đo đạc, thống kê, kiểm đếm khối lượng bồi thường, hỗ trợ về đất đai, nhà cửa 

công trình vật kiến trúc và cây cối hoa màu có trên khu đất thu hồi của các hộ 

gia đình; tổ chức họp thông qua phương án và niêm yết công khai phương án dự 

kiến; trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tổ chức chi trả 

tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí giao đất tái định cư đối với các hộ gia đình, cá 

nhân theo Quyết định được phê duyệt. 
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Trong quá trình thực hiện dự án, UBND thành phố đã nhận được đơn đề 

nghị của một số hộ gia đình đề nghị xem xét giao đất tái định cư do gia đình 

nhiều cặp vợ chồng, nhiều thế hệ cùng sinh sống, không có đất ở, nhà khác 

trên địa bàn phường Đông Kinh. 

Trên cơ sở nội dung đề nghị của các hộ gia đình, UBND thành phố đã 

chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án tiến hành xác minh, bổ 

sung các giấy tờ hợp pháp khác liên quan và tổ chức họp xét đối với từng trường 

hợp, tham mưu cho UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh đối với các trường 

hợp hộ gia đình đủ điều kiện xem xét. Sau khi có kết luận cụ thể, UBND thành 

phố Lạng Sơn sẽ thông báo bằng văn bản cho các hộ gia đình. 

UBND thành phố Lạng Sơn trả lời để Các hộ dân thuộc khối 1+2, 

phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn được biết./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban nội chính tỉnh (b/c); 

- Ban tiếp công dân tỉnh; 

- TT Thành uỷ (b/c); 

- TT HĐND thành phố; 

- CT, PCT UBND TP;  

- Các cơ quan: Thanh tra; TNMT; QLĐT; 

- Trung tâm PTQĐ TP; 

- Ban TCD TP; 

- UBND phường Đông Kinh; 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, XD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Công Dũng 
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