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Kính gửi: Bà Đoàn Thị Biên, trú tại số 09, đường Lê Đại Hành, phường 

Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 

UBND thành phố Lạng Sơn nhận được đơn của bà Đoàn Thị Biên với nội 

dung: “Gia đình có thửa đất số 39, tờ bản đồ số 60, diện tích 2.823,2m2, mục 

đích sử dụng là đất ở đô thị, tại Khối Trần Quang Khải II, phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn mang tên con gái bà là bà Thân Nhật Minh. Gia đình đã 

thực hiện tách thửa đất trên thành 05 thửa đất, hiện nay các thửa đất thuộc quy 

hoạch đất ở tại đô thị theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và bản 

đồ kế hoạch sử dụng đất của thành phố Lạng Sơn. Tuy nhiên đối chiếu với bản đồ 

quy hoạch chi tiết xây dựng chi tiết phường Chi Lăng lập năm 2015 thì thửa đất 

trên thuộc quy hoạch đất nông nghiệp. Như vậy quy hoạch chi tiết xây dựng và 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất không đồng nhất. Đề nghị thực hiện cập nhật, 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng phường Chi Lăng đối với các thửa đất của 

gia đình từ quy hoạch đất nông nghiệp thành quy hoạch đất ở để đảm bảo quyền 

lợi cho gia đình”. Sau khi xem xét, đối chiếu với quy hoạch được duyệt và các 

quy định có liên quan, UBND thành phố có ý kiến như sau:  

1. Kết quả rà soát, đối chiếu với quy hoạch được duyệt 

- Đối chiếu vị trí 05 thửa đất theo đơn đề nghị của bà Đoàn Thị Biên được 

tách từ thửa đất số 39 thuộc tờ bản đồ địa chính số 60 phường Chi Lăng với 

Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê 

duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 cho thấy: 

+ Thửa đất số 40 có tổng diện tích 887,6m2, trong đó có một phần diện tích 

khoảng 277,4m2 được quy hoạch đất ở hỗn hợp (ký hiệu Ở.HH.124), diện tích còn 

lại khoảng  610,2m2 được quy hoạch là đất nông nghiệp (ký hiệu N.N.02) 

+ Thửa đất số 44 có tổng diện tích 494,6m2, trong đó có một phần diện tích 

khoảng 5,9m2 được quy hoạch là đất ở hỗn hợp (ký hiệu Ở.HH.124), diện tích còn 

lại khoảng 488,7m2 được quy hoạch là đất nông nghiệp. 

+ Thửa đất số 45, diện tích 167,6; thửa đất số 46, diện tích 565m2; thửa đất 

số 47, diện tích 282,4m2 được quy hoạch đất nông nghiệp (ký hiệu N.N.02) 

Như vậy vị trí 05 thửa đất theo đơn đề nghị của bà Đoàn Thị Biên (tổng 

diện tích  2.397,2m2 theo bản đồ địa chính số 60 theo đồ án Quy hoạch chi tiết 

xây dựng phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500) chỉ có một phần 

diện tích khoảng 277,4m2 thuộc thửa đất số 40 và khoảng 5,9m2 diện tích thuộc 
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thửa đất số 44 phù hợp với quy hoạch là đất ở. Toàn bộ diện tích còn lại khoảng 

2.133,9m2 được quy hoạch là đất nông nghiệp.  

(Gửi kèm sơ đồ vị trí đề xuất điều chỉnh dự án trên bản vẽ quy hoạch được 

duyệt tại Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 07/12/2018) 

- Theo Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 06/07/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn và bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được ban hành 

kèm theo Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn thì vị trí 05 thửa đất theo đơn đề nghị của bà Đoàn Thị Biên được tách từ 

thửa đất số 39 thuộc tờ bản đồ địa chính số 60 phường Chi Lăng được quy hoạch 

là đất ở đô thị (ký hiệu ODT). 

2. Đối với nội dung đề nghị thực hiện cập nhật, điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết xây dựng phường Chi Lăng đối đất nông nghiệp thành đất ở 

Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phường Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 

07/12/2018 tính đến nay đã được gần 4 năm. Hiện nay UBND thành phố đang 

phố đang tiến rà soát định kỳ theo quy định. Thực hiện Công văn số 1521/SXD-

QHKT&PTĐT ngày 18/8/2022 của Sở Xây dựng Lạng Sơn về việc đề nghị rà 

soát sự phù hợp của Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất. 

Ngày 06/9/2022, UBND thành phố đã ban hành Báo cáo số 730/BC-UBND gửi Sở 

Xây dựng về việc rà soát sự phù hợp của Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch, Kế 

hoạch sử dụng đất địa bàn thành phố Lạng Sơn và Công văn số 2317/UBND-

QLĐT ngày 06/9/2022 gửi các đơn vị phường, xã để rà soát bất cập trong quy 

hoạch, đề xuất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết phường, xã trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn. Các nội dung kiến nghị của bà  Đoàn Thị Biên về cập nhật, điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng phường Chi Lăng từ quy hoạch đất nông 

nghiệp thành quy hoạch đất ở sẽ được UBND thành phố xem xét cụ thể trong bước 

lập, thẩm định quy hoạch để bảo đảm quyền lợi của gia đình và thống nhất giữa 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

UBND thành phố Lạng Sơn trả lời cho bà Đoàn Thị Biên được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Các Phòng: QLĐT, TNMT TP; 

- Chi nhánh VPĐK đất đai TP; 

- UBND phường Chi Lăng; 

- Ban TCD TP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Quốc Minh 
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