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Kính gửi: Ông Lý Văn Chiến, trú tại khối 5, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Lạng Sơn (ngõ Bờ suối Lao Ly). 

 

UBND thành phố Lạng Sơn nhận được đơn đề nghị của ông Lý Văn Chiến, 

trú tại khối 5, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn (Bờ suối Lao Ly) ngày 

25/7/2022 với nội dung: “gia đình Ông đang có tranh chấp phân chia thừa kế di 

sản với ông Lý Văn Phương và đã có đơn tại Tòa án nhân dân thành phố đối với 

thửa đất số 292 tờ bản đồ số 20 và thửa đất số 383, tờ bản đồ số 20 thuộc khối 2 

phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. Vì vậy, đề nghị tạm dừng việc cấp phép 

xây dựng trên 02 thửa đất nêu trên của gia đình ông Lý Văn Phương đến khi có 

quyết định cuối cùng của Toà án”. Sau khi kiểm tra, xem xét nội dung đơn, UBND 

thành phố trả lời ông như sau: 

1. Đối với thửa đất số 292, tờ bản đồ địa chính số 20 phường Vĩnh Trại 

Thửa đất số 292, tờ bản đồ địa chính số 20, diện tích 75,0m2 tại phố Đoàn 

Thị Điểm, khối 2, phường Vĩnh Trại đã được UBND thành phố cấp giấy phép xây 

dựng số 291/GPXD, ngày 26/7/2022 cho ông Lý Văn Phương theo đúng quy định 

và trước thời điểm ông Lý Văn Chiến có đơn yêu cầu tạm dừng việc cấp giấy phép 

xây dựng; hiện công trình đang xây dựng phần móng. Vì vậy, việc ông Chiến đề 

nghị tạm dừng việc cấp giấy phép xây dựng đối với thửa đất này là không có cơ sở. 

2. Đối với thửa đất số 383, tờ bản đồ địa chính số 20, phường Vĩnh Trại 

Thửa đất số 383, tờ bản đồ địa chính số 20, diện tích 67,65m2 tại phố Phùng 

Hưng, khối 2 phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn hiện không có công trình xây 

dựng trên thửa đất. Đến thời điểm hiện nay, UBND thành phố chưa nhận được hồ 

sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng của chủ sử dụng đất đối với thửa đất số 383, tờ 

bản đồ địa chính số 20 tại phố Phùng Hưng, khối 2 phường Vĩnh Trại nộp tại bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố. 

Căn cứ Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định về các biện pháp khẩn 

cấp tạm thời: Điều 111, Quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; Điều 

112, Thẩm quyền quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm 

thời; Điều 114, Các biện pháp khẩn cấp tạm thời; Điều 133, Thủ tục áp dụng biện 

pháp khẩn cấp tạm thời; Điều 134, Kiến nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 
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của cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ án để bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích 

của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; Điều 139, Hiệu lực của 

quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời. 

Trường hợp ông Lý Văn Chiến có yêu cầu tạm dừng việc cấp giấy phép xây 

dựng đối với thửa đất nêu trên cần thực hiện thủ tục yêu cầu toà án áp dụng biện 

pháp khẩn cấp tạm thời để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Trên cơ sở 

yêu cầu của ông, Toà án sẽ xem xét việc ra Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp 

tạm thời hoặc không chấp nhận nếu không đảm bảo yêu cầu. 

Từ các quy định đã phân tích ở trên, UBND thành phố sẽ tạm dừng việc cấp 

phép xây dựng đối với thửa đất khi nhận được văn bản của Tòa án có thẩm quyền 

về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.  

Đến thời điểm hiện nay, UBND thành phố không nhận được văn bản của 

Tòa án về việc yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời liên quan đến nội 

dung đơn của ông Lý Văn Chiến. Vì vậy, việc ông đề nghị tạm dừng cấp giấy phép 

xây dựng đối với thửa đất nêu trên là chưa có cơ sở xem xét, giải quyết. 

UBND thành phố Lạng Sơn trả lời để ông Lý Văn Chiến được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Ban Nội chính tỉnh; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Phòng QLĐT TP; 

- UBND phường Vĩnh Trại, Hoàng Văn Thụ; 

- BTCD TP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Quốc Minh 
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