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   Kính gửi:  Ông Vi Văn Trí, Khu 8, thị trấn Đình Lập,  

                                                 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 

 

 Ngày 23/5/2019, UBND huyện Đình Lập nhận được đơn đề ngày 

22/5/2019 của ông Vi Văn Trí, trú tại khu 8, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn. Đơn có nội dung: Gia đình ông bị thu hồi đất để xây dựng Trường 

Trung học Phổ thông huyện Đình Lập. Việc thu hồi đất có chính sách hỗ trợ và 

bồi thường, tuy nhiên gia đình ông chưa được hỗ trợ bồi thường chính sách đi 

thuê nhà ở khi nhà nước thu hồi đất của gia đình. Đề nghị UBND huyện xem xét 

bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

Sau khi xem xét nội dung đơn, UBND huyện Đình Lập trả lời ông như sau: 

Thực hiện Quyết định số 1073 QĐ/UB-XD ngày 20/6/2001 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Phổ thông 

huyện Đình Lập và Quyết định số 455 QĐ/UB-XD ngày 27/3/2002 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc thu hồi và giao đất cho Trường Phổ thông cấp 2-3 huyện 

Đình Lập để xây dựng Trường Trung học Phổ thông huyện Đình Lập,  

Hộ gia đình ông Vi Văn Trí là hộ gia đình có đất đai, cây cối hoa màu, vật 

kiến trúc bị thu hồi, giải phóng mặt bằng và phải di chuyển chỗ ở. Tại thời điểm 

thu hồi đất (Năm 2002), Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính 

phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích 

quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các văn bản hướng 

dẫn thi hành không quy định về chính sách hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân đi thuê 

nhà ở trong khi Nhà nước chưa bố trí khu tái định cư. Do đó kiến nghị của ông 

Trí là không có cơ sở xem xét, giải quyết. 

Nội dung trên đã được UBND huyện Đình Lập giải quyết khiếu nại lần đầu 

tại Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 08/7/2013, nay không xem xét, giải 

quyết lại. 

 UBND huyện Đình Lập trả lời để ông Vi Văn Trí được rõ./. 

 Lưu ý: Chỉ trả lời 01 (một) lần đối với nội dung kiến nghị nêu trên. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

 - TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;                      (báo cáo) 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; Phòng TN và MT huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- UBND thị trấn Đình Lập; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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