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Kính gửi: Ông Nguyễn Đạt Đô 

Trú tại: Tổ 5, khối 9, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 

Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn nhận được đơn đề ngày 16/5/2022 

của ông Nguyễn Đạt Đô với nội dung: Gia đình có đất bị ảnh hưởng bởi dự án 

Đầu tư xây dựng công trình tiểu khu tái định cư khối 9, phường Vĩnh Trại, thành 

phố Lạng Sơn. Đề nghị xem xét hỗ trợ cho 02 con trai của ông là Nguyễn Thành 

Điệp và Nguyễn Thành Cường mỗi người 01 ô tái định cư để ổn định cuộc sống. 

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

có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật, UBND thành phố trả 

lời như sau: 

Thực hiện Thông báo số 1235/TB-UBND ngày 25/12/2019 của UBND 

thành phố Lạng Sơn về việc Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư 

xây dựng công trình Tiểu khu Tái định cư khối 9, phường Vĩnh Trại, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đối với hộ ông Nguyễn Đạt Đô, diện tích dự kiến thu 

hồi là 339,8m2 thuộc thửa đất số 64.1, 64.2 (tương ứng với một phần thửa đất số 

64, tờ bản đồ số 16, bản đồ địa chính phường Vĩnh Trại), loại đất đang sử dụng: 

Đất ở tại đô thị. 

Ngày 28/02/2020, UBND thành phố đã chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư dự án; UBND phường Vĩnh Trại phối hợp với các cơ quan 

chuyên môn của thành phố tổ chức họp triển khai thực hiện công tác thống kê, 

kiểm đếm và lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ gia đình bị ảnh 

hưởng dự án tại Nhà văn hóa khối 9, phường Vĩnh Trại theo quy định tại Điều 

69 Luật Đất đai năm 2013, trong đó kế hoạch thực hiện kiểm đếm đối với hộ 

ông Nguyễn Đạt Đô vào buổi sáng ngày 18/3/2020. Tại buổi làm việc, ông Đô 

có mặt và có ý kiến: Chưa nhất trí với chủ trương thực hiện dự án và không 

đồng ý cho đo đạc, kiểm đếm. 

Ngày 27/5/2020, UBND phường Vĩnh Trại đã có Báo cáo số 71/BC-

UBND về việc tổ chức vận động, thuyết phục đối với 13 hộ gia đình, cá nhân bị 

ảnh hưởng dự án (trong đó có hộ ông Nguyễn Đạt Đô), kết quả gia đình chưa 

đồng ý cho đo đạc, kiểm đếm. 

Ngày 05/8/2020, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn đã ban hành Quyết 

định số 1755/QĐ-UBND về việc kiểm đếm bắt buộc đối với hộ ông Nguyễn Đạt 

Đô, trú tại khối 9, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, đang sử dụng diện 
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tích dự kiến thu hồi theo mảnh trích đo địa chính số 32-2019 do Công ty cổ phần 

tư vấn Môi trường Lạng Sơn lập ngày 14/5/2019, được Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Lạng Sơn phê duyệt ngày 20/5/2019 là: 339,8m2 thuộc thửa đất số 

64.1, 64.2 (tương ứng với một phần thửa đất số 64, tờ bản đồ số 16, bản đồ địa 

chính phường Vĩnh Trại) để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình Tiểu 

khu tái định cư khối 9, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Ngày 07/8/2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã ban hành 

Giấy mời số 635/GM-PTQĐ và triển khai thực hiện kiểm đếm bắt buộc theo Kế 

hoạch số 636/KH-PTQĐ về việc triển khai công tác kiểm đếm bắt buộc đối với 

hộ ông Nguyễn Đạt Đô để thực hiện dự án. Tại buổi làm việc ông Đô không có 

mặt để thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. 

Ngày 23/9/2020, UBND phường Vĩnh Trại có Báo cáo số 141/BC-UBND 

về việc tổ chức vận động, thuyết phục đối với 06 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh 

hưởng dự án, trong đó có nội dung: Ngày 23/9/2020, UBND phường tổ chức vận 

động, thuyết phục đối với 06 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án và đã ban 

hành giấy mời 06 gia đình, tuy nhiên đến thời gian tuyên truyền tổ công tác có 

mặt thì chỉ gặp được bà Hoàng Thị Bích, còn 05 hộ gia đình, cá nhân (trong đó 

có ông Nguyễn Đạt Đô) không có mặt làm việc với tổ công tác. 

Ngày 29/9/2020, UBND phường Vĩnh Trại có Báo cáo số 146/BC-UBND 

về việc tổ chức vận động, thuyết phục (Lần 02) đối với 06 hộ gia đình, cá nhân 

bị ảnh hưởng dự án, trong đó có nội dung: Ngày 29/9/2020, UBND phường tổ 

chức tuyên truyền, vận động lần 02 đối với 06 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh 

hưởng dự án. Tại buổi làm việc không có mặt hộ ông Nguyễn Đạt Đô. 

Ngày 08/12/2020, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn đã ban hành 

Quyết định số 3014/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm 

đếm bắt buộc đối với hộ ông Nguyễn Đạt Đô, trú tại khối 9, phường Vĩnh Trại, 

thành phố Lạng Sơn, đang sử dụng diện tích 339,8m2 theo mảnh trích đo địa 

chính số 32-2019 do Công ty cổ phần tư vấn Môi trường Lạng Sơn lập ngày 

14/5/2019, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn phê duyệt ngày 

20/5/2019 thuộc thửa đất số 64.1, 64.2 (tương ứng với một phần thửa đất số 64, 

tờ bản đồ số 16, bản đồ địa chính phường Vĩnh Trại), do thu hồi để thực hiện dự 

án: Đầu tư xây dựng công trình Tiểu khu tái định cư khối 9, phường Vĩnh Trại, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Ngày 18/12/2020, UBND thành phố Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 

3119/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đất, nhà và 

tài sản khác gắn liền với đất bị thu hồi để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư dự án: Đầu tư xây dựng công trình Tiểu khu tái định cư khối 9, 

phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 
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Ngày 24/12/2020, Tổ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đã ban hành Kế 

hoạch số 1206/KH-TCCKĐBB về việc thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc 

đối với 06 có quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. 

Trong đó Kế hoạch kiểm đếm đối với hộ ông Nguyễn Đạt Đô vào sáng ngày 

07/01/2021. Tại buổi làm việc, ông Đô có mặt tại thực địa, không hợp tác và 

không đồng ý cho kiểm đếm. 

Ngày 07/01/2021, Tổ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc cưỡng chế thi hành 

quyết định cưỡng chế đối với hộ ông Nguyễn Đạt Đô theo đúng quy định tại 

Điều 70 Luật Đất đai năm 2013. Diện tích thu hồi là 339,8m2 thuộc một phần 

thửa đất số 64, tờ bản đồ số 16, bản đồ địa chính phường Vĩnh Trại, hiện trạng: 

có nhà và trồng cây. 

Hiện nay, UBND thành phố đang chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư dự án, UBND phường Vĩnh Trại phối hợp với các cơ quan chuyên 

môn của thành phố thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo 

đúng quy định tại Điều 69 Luật Đất đai năm 2013. 

Từ kết quả kiểm tra nêu trên cho thấy việc đo đạc xác định diện tích đất, 

thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư cho gia đình Ông để thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công 

trình Tiểu khu tái định cư khối 9, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn đã 

được UBND thành phố thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Việc ông đề 

nghị xem xét hỗ trợ cho 02 con trai của ông là Nguyễn Thành Điệp và Nguyễn 

Thành Cường mỗi người 01 ô tái định cư để ổn định cuộc sống. UBND thành 

phố sẽ chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư họp xét phương án bồi 

thường, hỗ trợ và phương án theo đúng quy định của Luật đất đai năm 2013. Đề 

nghị gia đình phối hợp, cung cấp hồ sơ giấy tờ có liên quan đến thửa đất thu hồi 

để Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án kiểm tra, đối chiếu với các 

văn bản pháp luật hiện hành và lên phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình 

theo quy định. (tài liệu gửi về Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố). 

UBND thành phố Lạng Sơn trả lời để ông Nguyễn Đạt Đô được biết, thực hiện./. 
  

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Nội chính tỉnh; 

- Ban TCD tỉnh; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- CT, PCT UBND thành phố; 

- Các đơn vị: TTra, TT PTQĐ, TNMT TP;  

- UBND phường Vĩnh Trại; 

- Ban TCD thành phố; 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, XD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Dương Công Dũng 
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