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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Số:           /UBND-PTQĐ 

V/v trả lời đơn đề nghị của  

Bà Chu Thị Phương 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi: Bà Chu Thị Phương 

Trú tại: Khối 9, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 

UBND thành phố Lạng Sơn nhận được đơn đề ngày 05/7/2022 của Bà 

Chu Thị Phương, nội dung đơn tóm tắt như sau: gia đình có khu đất bị ảnh 

hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Bến Bắc, phường Tam Thanh, thành phố Lạng 

Sơn với tổng diện tích đất là 1.914,0m2, thuộc một phần thửa đất số 18a, tờ bản 

đồ số 51; hiện nay hoàn cảnh gia đình gặp rất nhiều khó khăn (không có chỗ ở 

nào khác, đi ở thuê từ năm 2002 đến nay...). Đề nghị xem xét giải quyết hỗ trợ 

cho gia đình 01 ô đất tái định cư để gia đình ổn định cuộc sống và tránh thiệt 

thòi so với các hộ khác. 

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

thường, đối chiếu với các văn bản quy định của pháp luật, UBND thành phố trả 

lời Bà như sau: 

Gia đình bà Chu Thị Phương bị thu hồi tổng diện tích 1.914,0m2 thuộc 

một phần của thửa đất số 18a tờ bản đồ địa chính số 51, nguồn gốc đất đã được 

cấp GCNQSD đất ao do UBND thị xã Lạng Sơn cấp ngày 24/6/1999 cho hộ ông 

Chu Văn Lót (bố đẻ bà Chu Thị Phương). 

Ngày 16/9/2021 và 10/3/2022 Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự 

án đã họp và kết luận:  

- Về đất: Bồi thường diện tích 1.914,0m2 theo loại đất nuôi trồng thuỷ sản 

cho bà Chu Thị Phương. 

- Về tái định cư: Báo cáo UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ giao cho gia đình 01 

ô đất tại khu tái định cư, giá thu tiền sử dụng đất bằng gia đất quy định tại khu 

tái định cư nhân với hệ số K = 1,2. 

Ngày 06/12/2021, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4499/QĐ-

UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, trong đó phê 

duyệt bồi thường diện tích 1.914,0m2 cho bà Chu Thị Phương, với số tiền là 

617.344.000 đồng, gồm: 

- Bồi thường đất: 88.044.000 đồng; 

- Bồi thường, cây cối hoa màu, vật nuôi: 44.440.000 đồng; 
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- Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất: 44.640.000 đồng; 
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- Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm: 264.132.000 đồng; 

- Hỗ trợ khác để ổn định đời sống và sản xuất: 176.088.000 đồng; 

Ngày 23/12/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tổ chức chi trả 

tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng gia đình bà Phương không đồng ý nhận tiền, 

không bàn giao mặt bằng và kiến nghị được hỗ trợ giao đất tái định cư để ổn 

định cuộc sống. 

Ngày 18/4/2022, UBND thành phố đã ban hành Báo cáo số 286/BC-

UBND trong đó có kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét hỗ trợ khác bằng 

việc giao cho hộ gia đình bà Chu Thị Phương 01 ô đất tại khu tái định cư vì gia 

đình bà Phương là hộ có điều kiện hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, không có 

chỗ ở, diện tích đất bị thu hồi nhiều. 

Ngày 17/5/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Thông báo số 264/TB-

UBND Thông báo kết luận cuộc họp chuyên đề để kiểm điểm, đánh giá tiến độ 

giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và giải quyết khó khăn, vướng mắc 

trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn các huyện, thành phố (kỳ tháng 

4/2022), trong đó kết luận trường hợp gia đình bà Chu Thị Phương như sau:  

“Chưa xem xét hỗ trợ khác bằng việc giao 01 ô đất tại khu tái định cư, 

giá thu tiền sử dụng đất K=1,2 cho hộ bà Chu Thị Phương do bị thu hồi 1.914 

m2 đất Ao để thực hiện dự án. Với lý do: hiện nay trên địa bàn tỉnh đã chấm dứt 

việc bố trí giao đất ở có thu tiền sử dụng đất tại khu tái định cư đối với trường 

hợp hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi đất nông 

nghiệp để thực hiện các dự án theo Kết luận số 2318/KL-TTCP ngày 23/12/2019 

của Tổng Thanh tra Chính phủ.  

Giao UBND thành phố Lạng Sơn làm việc với chủ đầu tư dự án để xem 

xét, có cơ chế hỗ trợ gia đình bà Chu Thị Phương ổn định chỗ ở và cuộc sống.” 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành phố đã ban hành 

Công văn số 1541/UBND-PTQĐ ngày 24/6/2022 đề nghị Nhà đầu tư dự án là 

Công ty TNHH Sản xuất, lắp ráp Tuấn Nghĩa xem xét hỗ trợ cho hộ bà Chu 

Thị Phương. 

Ngày 04/8/2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên quan, Công ty TNHH sản xuất, lắp ráp Tuấn Nghĩa mời 

gia đình bà Chu Thị Phương làm việc và đề nghị Nhà đầu tư xem xét mức hỗ trợ 

cụ thể cho gia đình bà Phương, tại buổi làm việc bà Phương không nhất trí với 

phương án hỗ trợ thêm của Nhà đầu tư và tiếp tục kiến nghị được giao 01 ô đất 

tái định cư để ổn định cuộc sống. 

Như vậy, UBND thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 

đầy đủ cho gia đình Bà theo đúng quy định của pháp luật, đã báo cáo UBND 

tỉnh để xem xét hỗ trợ khác bằng việc giao cho hộ gia đình bà Chu Thị Phương 

01 ô đất tại khu tái định cư vì gia đình bà Phương và đã  phối hợp với chủ đầu tư 
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dự án để xem xét, cơ chế hỗ trợ gia đình bà Chu Thị Phương ổn định chỗ ở và 

cuộc sống. Tuy nhiên đến nay bà Phương vẫn không nhất trí phương án hỗ trợ 

do đó kiến nghị của gia đình bà không có cơ sở xem xét. 

UBND thành phố Lạng Sơn trả lời để Bà được biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c) ; 

- Sở TN & MT (b/c) ; 

- Ban Nội chính tỉnh ; 

- Ban TCD tỉnh (b/c); 

- CT, PCT UBND TP; 

- Phòng TNMT;  

- Thanh tra TP; 

- TT PTQĐ TP; 

- Công ty TNHH SX lắp ráp Tuấn Nghĩa; 

- UBND phường Tam Thanh; 

- Trang thông tin điện tử thành phố ; 

- Lưu: VT, XD, TCD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Công Dũng 
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