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Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp dân ngày 13/6/2022 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

tiếp đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Khu đô thị mới 

Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

----- 
 

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về 

trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với 

dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; ngày 13 tháng 6 năm 2022 tại Trụ 

sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì tiếp đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự 

án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. 

I. Thành phần cùng tham dự tiếp công dân 

1. Đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

2. Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban 

Nội chính Tỉnh ủy; 

3. Đồng chí Giáp Thị Bắc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban 

Dân vận Tỉnh ủy; 

4. Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

5. Đồng chí Thái Hồng Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc 

Công an tỉnh; 

6. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư 

Thành ủy Lạng Sơn; 

7. Đồng chí Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; 

8. Đồng chí Đậu Trường An, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; 

9. Đồng chí Vũ Hoàng Quý, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

10. Đồng chí Lý Việt Hưng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNN; 

11. Đồng chí Sái Văn Đông, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; 

12. Đồng chí Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

13. Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn; 

14. Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Quế, Phó Trưởng Ban Ban Tiếp công dân tỉnh; 

15. Đồng chí Phan Thanh Lương, Bí thư Đảng ủy xã Mai Pha; 
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16. Đồng chí Lương Thị Hiền, Chủ tịch UBND xã Mai Pha. 

Trong ngày, đồng chí Bí Thư tỉnh ủy đã tiếp 05 công dân, gồm: ông Trần Văn 

Lằm, bà Hoàng Thị Thanh, ông Hoàng Hữu Hoan, ông Ngô Văn Hùng, bà Dương 

Thị Nhịt đại diện cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, 

thành phố Lạng Sơn. 

II. Kết quả tiếp công dân: 

1. Các công dân gồm: ông Trần Văn Lằm, bà Hoàng Thị Thanh, ông 

Hoàng Hữu Hoan, ông Ngô Văn Hùng, bà Dương Thị Nhịt đại diện các hộ dân 

bị ảnh hưởng bởi Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, trình bày các 

nội dung chủ yếu như sau: 

Đề nghị xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện 

cưỡng chế sai quy định của pháp luật tại dự án ngày 16/5/2022; dự án chưa bảo đảm 

trình tự, thủ tục đầu tư (đề nghị cung cấp cho các công dân một số giấy tờ liên quan 

đến Dự án khu đô thị mới Mai Pha như Quyết định phê duyệt đầu tư Dự án và văn 

bản pháp lý về nguồn vốn thực hiện Dự án...); các công dân có tài liệu chứng minh 

diện tích đất lúa sử dụng thực hiện Dự án là trên 10ha, như vậy thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, không phải là của tỉnh Lạng Sơn; đề nghị bố trí 

đất ở và đất sản xuất theo chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số cho các hộ 

dân bị thu hồi đất; đề nghị phải bồi thường thiệt hại về cây cối, hoa màu theo giá thị 

trường cho các trường hợp UBND thành phố Lạng Sơn cưỡng chế thu hồi đất không 

đúng quy định của pháp luật; đề nghị phải bồi thường, hỗ trợ tái định cư bảo đảm lợi 

ích hợp pháp của người dân như một số dự án đã và đang triển khai trên địa bàn 

thành phố (Dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, Dự án Khu 

tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Lạng Sơn); kiến nghị một 

số nội dung cụ thể khác về dự án (chi tiết nội dung ghi trong Biên bản tiếp công dân 

của Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ngày 13/6/2022 đã gửi cho đại diện các hộ dân bị ảnh 

hưởng bởi Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn). 

2. Sau khi nghe ý kiến trình bày của các công dân; ý kiến của các cơ quan, 

ban, ngành có liên quan; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có ý kiến kết luận như sau: 

(1) Dự án xây dựng Khu đô thị mới Mai Pha là chủ trương đã được Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 thống nhất, giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân 

tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của 

pháp luật; sau khi dự án hoàn thành sẽ làm thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao chất 

lượng cuộc sống của người dân thành phố. Tuy nhiên, quá trình tổ chức triển khai thực 

hiện dự án, các cơ quan Nhà nước còn có một số sai sót (thống kê đất lúa không chính 

xác; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn đất Sân bay Mai Pha cho người 

dân; trình tự, thủ tục thu hồi đất chưa bảo đảm) như một số phản ánh của công dân. 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tỉnh và trách nhiệm Bí thư Tỉnh ủy, xin được 

nhận trách nhiệm và xin lỗi nhân dân, đặc biệt là các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng 

trực tiếp từ việc thực hiện dự án. 
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(2) Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tạm dừng việc giải phóng 

mặt bằng, tạm dừng thực hiện dự án, đồng thời giao UBND tỉnh rà soát lại quy 

trình, thủ tục pháp lý liên quan đến dự án bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của 

pháp luật; rà soát lại toàn bộ cơ chế chính sách giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ 

tái định cư... theo hướng vận dụng tối đa bảo đảm có lợi cho người dân trên cơ sở 

quy định của pháp luật (sau khi rà soát xong, công khai cho người dân được biết). 

(3) Bí thư Tỉnh ủy, các cơ quan dự tiếp công dân xin được tiếp thu đầy đủ các 

ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân tại buổi tiếp ngày hôm nay. Giao Công an 

tỉnh khẩn trương xác minh, làm rõ việc tổ chức thực hiện, quy trình, thủ tục thực 

hiện Dự án Khu đô thị mới Mai Pha; xác minh các nội dung theo kiến nghị, tố cáo, 

khiếu nại của công dân; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ 

đạo xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra sai sót (riêng trường 

hợp bà Thanh đề nghị Công an tỉnh kiểm tra, rà soát, kiến nghị xử lý trước). 

(4) Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, UBND thành phố 

Lạng Sơn tập trung giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của 

công dân thuộc thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

công dân theo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

(5) Để xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn trở thành đô thị xanh, 

sạch, thông minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; cải thiện và nâng 

cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; sau khi các cơ quan rà soát, hoàn 

thiện bảo đảm các trình tự, thủ tục thực hiện dự án theo đúng các quy định của pháp 

luật, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Nhân dân thành phố Lạng Sơn nói chung, 

người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Khu đô thị mới Mai Pha nói riêng tiếp tục ủng 

hộ chủ trương thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật. 

Tỉnh ủy thông báo kết quả tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ngày 

13/6/2022 và giao các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện; 

báo cáo kết quả thực hiện hằng tuần (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng gửi Văn 

phòng Tỉnh ủy). 

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy theo 

dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông báo này. 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Các cơ quan dự tiếp công dân, 

- Ban Tiếp công dân tỉnh (niêm yết), 

- Các tổ chức, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi Dự án 

Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Huy 
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