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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:          /UBND-PTQĐ 

Về việc trả lời đơn của 

bà Hoàng Thị Hương 

 

TP. Lạng Sơn, ngày       tháng      năm 2022 

Kính gửi: Bà Hoàng Thị Hương 

Địa chỉ liên hệ: Thôn Rọ Phải, xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn 
  

 UBND thành phố Lạng Sơn nhận được đơn đề nghị của bà Hoàng Thị 

Hương, đơn đề ngày 10/11/2021, với nội dung: “Gia đình có thửa đất thu hồi để 
thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha. Gia đình đã nghiêm túc chấp hành việc 

kiểm đếm và nhận tiền bồi thường theo quy định. Đề nghị quan tâm, xem xét cấp 

cho gia đình 01 tái định cư tại khu tái định cư và dân cư Nam thành phố để ổn 
định cuộc sống”  

 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 Bà như sau: 

 1. Công tác bồi thường, hỗ trợ: 

Thực hiện 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; Thông báo số 1038 /TB-UBND ngày 13/8/2020 của 

UBND thành phố Lạng Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị 

mới Mai Pha. 

Hộ gia đình Bà bị thu hồi 66,3m2 đất ở thuộc thửa đất số 260 tờ bản đồ địa 

chính số 24 xã Mai Pha. Nguồn gốc thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số CS 04898, ngày 14/3/2018 đứng tên bà Hoàng Thị Hương 

đồng sử dụng với ông Hoàng Mạnh Duy. Mục đích sử dụng là đất ở tại nông 

thôn. Hiện trạng trên đất tại thời điểm kiểm đếm có công trình nhà ở xây dựng 

năm 2001, gồm: Nhà ở, bếp và công trình phụ. 

 Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của hộ bà Hoàng Thị Hương và 

ông Hoàng Mạnh Duy được UBND thành phố Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết 

định số 2185/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 và Quyết định số 2700/QĐ-UBND 

ngày 10/9/2021 với tổng số tiền là: 357.311.000 đồng (Bồi thường đất: 

37.194.000 đồng; Bồi thường VKT: 311.117.000 đồng; hỗ trợ di chuyển tài sản 

và hỗ trợ tiền thuê nhà: 9.000.000 đồng) 

 Ngày 17/8/2021, gia đình Bà đã chấp hành nhận tiền bồi thường và ký 

biên bản bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư để thực hiện dự án. Tuy nhiên, do 

chưa có đất tái định cư nên thực tế hiện nay gia đình vẫn đang ở và sinh sống 

trên khu đất thu hồi. 

 2. Đề nghị xem xét cấp tái định cư cho gia đình tại Khu tái định cư và 

dân cư Nam thành phố để ổn định cuộc sống: 

 Theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND thành 

phố Lạng Sơn, bà Hoàng Thị Hương và ông Hoàng Mạnh Duy được phê duyệt 
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giao 01 ô đất tái định cư cho hộ bà Hoàng Thị Hương và ông Hoàng Mạnh Duy 

(đồng sử dụng).  

 + Căn cứ giao đất tái định cư: Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 6, 

Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.  

 + Giá thu tiền sử dụng đất: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 18, Quyết 

định 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/2/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

 + Địa điểm giao tái định cư: Tại khu tái định cư của dự án Khu đô thị mới 

Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. 

  Hiện nay, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo tạm dừng công tác bồi thường 

giải phóng mặt bằng tại dự án Khu đô thị mới Mai Pha, đồng thời yêu cầu rà 

soát lại toàn bộ cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn 

tỉnh theo hướng bảo đảm có lợi nhất cho người dân trên cơ sở quy định của pháp 

luật, sau khi có kết quả rà soát sẽ công khai cho người dân được biết. Do đó, 

UBND thành phố sẽ xem xét giải quyết kiến nghị của gia đình Bà sau khi đã có 

kết quả và chỉ đạo tiếp theo của UBND tỉnh Lạng Sơn, đề nghị gia đình chờ kết 

quả giải quyết trong thời gian tới. 

 UBND thành phố Lạng Sơn trả lời để Bà Hoàng Thị Hương được biết./ 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ban Nội chính; 

- 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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