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Ông Lương Quang Duyệt 

 

TP. Lạng Sơn, ngày       tháng      năm 2022 

Kính gửi: Ông Lương Quang Duyệt 

Địa chỉ liên hệ: Thôn Co Măn Mai Pha, thành phố Lạng Sơn 
  

 UBND thành phố Lạng Sơn nhận được đơn đề nghị của Ông, đơn đề ngày 

01/12/2021, với nội dung: “Gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Mai 

Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, đề nghị xem xét lại phương án bồi 

thường đất với giá thỏa đáng để ổn định cuộc sống”  

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

thường, đối chiếu với các quy định pháp luật, UBND thành phố Lạng Sơn trả lời 

Ông như sau: 

 1. Công tác lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ: 

 Thực hiện Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 13/8/2020 của UBND thành 

phố Lạng Sơn 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 

1398/TB-UBND ngày 13/8/2020 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô 

thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. 

 Ngày 15/3/2021, tổ công tác đã tiến hành lập hồ sơ đo đạc kiểm đếm,  

thống kê khối lượng đất đai và tài sản cây cối hoa màu có trên thửa đất thu hồi 

của hộ ông Lương Quang Duyệt. Cụ thể như sau: 

 Tổng diện tích đất bị thu hồi của hộ gia đình Ông là 560 m2 thuộc thửa đất 

số 350 tờ bản đồ trích đo số 42. Đối chiếu với bản đồ địa chính thuộc thửa đất số 

350, tờ bản đồ số 25 xã Mai Pha. Hiện trạng thửa đất tại thời điểm kiếm đếm 

đang trồng dưa hấu. 

 Nguồn gốc thửa đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS-

05923, ngày 27/11/2018 đứng tên ông Lương Quang Duyệt, Mục đích sử dụng: 

Đất trồng cây hàng năm khác.  

 Ngày 11/10/2021, UBND thành phố Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 

3804/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, trong đó hộ ông Lương 

Quang Duyệt được phê duyệt tổng số tiền là 245.553.000 đồng (gồm: bồi 

thường về đất: 36.960.000 đồng; hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; 

110.880.000 đồng; hỗ trợ khác để ổn định đời sống và sản xuất: 73.920.000 

đồng; hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất: 7.053.000 đồng). 

 Ngày 13/10/2021, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đã ban 

hành Thông báo số 1306/TB-HĐBT về việc niêm yết công khai Quyết định phê 
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duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu đô thị mới Mai Pha, 

thành phố Lạng Sơn (đợt 5). 

 Ngày 15/10/2021, Trung tâm PTQĐ thành phố đã phối hợp với UBND xã 

Mai Pha tổ chức giao Quyết định số 3804/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 về việc 

phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị mới Mai 

Pha, thành phố Lạng Sơn; Quyết định số 3783/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của 

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

mới Mai Pha; Thông báo số 1306/TB-HĐBT ngày 13/10/2021 của Hội đồng 

BT, HT, TĐC về việc niêm yết Quyết định phê duyệt; Giấy mời số 1334/GM-

HĐBT ngày 15/10/2021 về việc mời nhận tiền BT, HT cho gia đình ông. Gia 

đình đã nhận các văn bản nêu trên nhưng không ký biên bản giao nhận. 

 2. Kiến nghị về bồi thường phải thỏa đáng theo quy định pháp luật. 

  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 Ông 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  ông Lương Quang Duyệt được biết ./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ban Nội chính tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Ban TCD tỉnh; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Ban Pháp chế, HĐND 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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