
ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Kính gửi: Ông Vũ Công Chính 

Địa chỉ theo đơn: Số 2, đường Lê Lợi, khối 1, phường Vĩnh Trại, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

(Nơi ở hiện nay: thôn Nà Pàn, xã Hoàng Đồng, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 

 

Thực hiện Công văn số 486/BTCD ngày 28/12/2021 của Ban Tiếp công dân 

tỉnh Lạng Sơn, công văn số 17/VP-DNTT ngày 11/01/2022 của Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh Lạng Sơn và Công văn số 240/BTCD ngày 04/7/2022 của Ban Tiếp 

công dân tỉnh Lạng Sơn về việc chuyển đơn của ông Vũ Công Chính, đơn có nội 

dung: “Gia đình bị thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu 
Kỳ Cùng (hạng mục cầu và công viên phía Bắc cầu Kỳ Cùng). Bản thân ông là 
thương binh và là gia đình chính sách đang thờ cúng liệt sĩ. Trên nhà, đất bị thu 

hồi có 04 hộ gia đình có hộ khẩu riêng cùng sinh sống. Đề nghị xem xét cho gia 
đình được mua đất tái định cư để ổn định đời sống”. 

Sau khi xem xét nội dung đơn, kết quả kiểm tra hồ sơ có liên quan, đối 

chiếu với các quy định của pháp luật, UBND thành phố trả lời như sau: 

Kiểm tra, xem xét đơn trình bày của ông Vũ Công Chính thì phần diện tích 

ông có ý kiến bị ảnh hưởng dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu Kỳ Cùng (hạng 

mục cầu và công viên phía Bắc cầu Kỳ Cùng) thuộc thửa đất số 02, tờ bản đồ số 

38, bản đồ địa chính phường Vĩnh Trại có tổng diện tích là 118,0m2, đã được 

UBND thành phố Lạng Sơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Lê 

Thị Hiền (bà Hiền đã chết), mục đích sử dụng là Đất ở tại đô thị. 

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ bà Lê Thị Hiền, do 

ông Vũ Mạnh Tường là người đại diện đã được UBND thành phố Lạng Sơn phê 

duyệt tại Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 với tổng giá trị bồi 

thường, hỗ trợ là 6.422.807.300 đồng và đủ điều kiện được giao 01 ô tái định cư 

do bị thu hồi đất ở, phải di chuyển chỗ ở theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Nghị 

định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính  phủ. Ông Vũ Mạnh Tường 

(đại diện cho hộ bà Lê Thị Hiền) đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và đã được 

UBND thành phố Lạng Sơn giao đất tái định cư tại Quyết định số 3853/QĐ-

UBND ngày 08/10/2019 đối với ô đất số 02, lô LK.A, diện tích 75,0m2 thuộc Khu 

tái định cư tập trung phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. 

Đối với nội dung đề nghị giao đất tái định cư của gia đình, UBND thành 

phố đã ban hành Công văn số 892/UBND-PTQĐ ngày 16/4/2020 trả lời đơn của 

ông Vũ Công Chính, ông Vũ Mạnh Tường, bà Vũ Thị Hồng Chuyên và bà Vũ 

Hải Hậu về việc đề nghị giao đất tái định cư. Trong đó nêu rõ: “…việc thu hồi 
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đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với gia đình bà Lê Thị Hiền, do ông Vũ 

Mạnh Tường là người đại diện đã được UBND thành phố Lạng Sơn thực hiện 

theo đúng quy định của pháp luật. Việc các ông, bà đề nghị được xem xét, giải 
quyết hỗ trợ thêm 04 ô đất tái định cư do có 04 hộ gia đình hiện đang sinh sống 
trên khu đất bị thu hồi là không có cơ sở xem xét, giải quyết”. 

Mặt khác, khu tái định cư tập trung phường Tam Thanh, thành phố Lạng 

Sơn là khu tái định cư để bố trí cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án Đầu tư 

xây dựng công trình cầu Kỳ Cùng (hạng mục cầu và công viên phía Bắc cầu Kỳ 

Cùng), được UBND tỉnh Lạng Sơn giao cho UBND thành phố tại Quyết định số 

1608/QĐ-UBND ngày 21/8/2019. Hiện nay, khu đất này chưa có chủ trương bán 

đấu giá quyền sử dụng đất đối với các ô đất còn lại. Do đó, việc Ông đề nghị mua 

đất tái định cư là không có cơ sở xem xét. 

UBND thành phố Lạng Sơn trả lời để Ông được biết./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Ban TCD tỉnh (b/c); 

- CT, PCT UBNDTP; 

- Phòng TN&MT TP; 

- Trung tâm PTQĐ TP; 

- Ban TCD TP; 

- UBND phường Vĩnh Trại; 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, XD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Công Dũng 
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