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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 
dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 
Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 290/BNN-KH ngày 12/01/2018 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thông báo kế hoạch vốn trái phiếu 
Chính phủ giai đoạn 2017-2020 và kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) 
năm 2018 dự án Hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn, 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Hợp phần bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải, giai đoạn 1, tỉnh 
Lạng Sơn như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định 
cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Tăng cường sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ hiệu quả, kịp thời giữa các cơ 
quan trên địa bàn tỉnh, 02 huyện Lộc Bình và Đình Lập, các xã trong phạm vi dự 
án để tham mưu đề xuất các chính sách, giải pháp thực hiện dự án. 

3. Phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị tỉnh đến huyện, xã 
trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình đối với công tác tham 
mưu, đề xuất về quản lý, điều hành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn nhằm tạo mặt bằng 
thi công cũng như hoàn thiện dự án. 

II. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ trong năm 2018 

- Bàn giao mặt bằng sạch để triển khai thi công các hạng mục đường điện, 
đường thi công, công trình đầu mối của dự án Hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng 
Sơn;  

- Triển khai thi công xây dựng Cầu Pò Háng và xử lý một số đoạn ngập 
trên quốc lộ 31;  

- Hoàn thiện hồ sơ dự án xây dựng các khu tái định cư và tiến hành đấu 
thầu xây dựng để sớm triển khai thi công xây dựng các khu tái định cư phục vụ 
công tác di dân từ trong lòng hồ;  
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2. Nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2019-2020 

- Hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ, tuyến kênh 
chính và các khu vực chưa thực hiện xong trong năm 2018;  

- Hoàn thiện thi công xây dựng cầu Pò Háng và xử lý một số đoạn ngập 
trên quốc lộ 31, đầu tư xây dựng các khu tái định cư;  

- Thực hiện công tác di dân khỏi lòng hồ và thu dọn lòng hồ để chuẩn bị 
tích nước; 

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

1. Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2018 

1.1. Thành lập Ban Chỉ đạo dự án cấp tỉnh, huyện và Hội đồng bồi thường 
hỗ trợ và tái định cư cấp huyện (thời gian thực hiện từ ngày 22/02/2018 đến ngày 
07/3/2018) 

- Đối với Ban chỉ đạo cấp tỉnh: Do 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
làm Trưởng Ban; thành viên gồm Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, 
Giao thông vận tải, Lao động - Thương Binh và Xã hội, Chủ tịch UBND huyện 
Lộc Bình, Đình Lập và Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 
thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Ban Chỉ đạo dự án cấp huyện: Do 01 đồng chí Thường trực Huyện ủy làm 
Trưởng Ban; các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện là lãnh đạo các phòng, ban có 
liên quan cấp huyện; 

- Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án tại 02 huyện Lộc Bình, 
Đình Lập; Chủ tịch hội đồng là đồng chí Chủ tịch UBND huyện, các thành viên 
hội đồng là các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, 
chủ đầu tư dự án. 

1.2. Liên quan đến các khu tái định cư 

- Triển khai đi thực địa khu vực cần kiểm đếm từ cao trình 314.21 trở 
xuống (tương ứng tần suất lũ 1%); Kiểm tra thực tế số nhân khẩu cần di dời, khảo 
sát nhu cầu tái định cư tập trung để từ đó có cơ sở điều chỉnh lại quy hoạch chi 
tiết và điều chỉnh dự án đầu tư các khu tái định cư, trình phê duyệt; thời gian 
khoảng 3,5 tháng (dự kiến từ đầu tháng 3 đến ngày 15/6/2018); 

- Lựa chọn nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công các khu tái định cư trình 
thẩm định và phê duyệt; thời gian khoảng 4,2 tháng (dự kiến từ ngày 15/6 đến 
ngày 20/11/2018); 

- Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng các khu tái định cư dự kiến từ ngày 
20/11/2018.  

1.3. Thi công xây dựng cầu Pò Háng và xử lý các đoạn bị ngập nước trên 
Quốc lộ 31  

- Thỏa thuận cao trình xây dựng cầu Pò Háng và các đoạn bị ngập, cao 
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trình đền bù lòng hồ với Cục Quản lý xây dựng công trình – Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, thời gian dự kiến là 01 tháng (dự kiến từ cuối tháng 2 đến 
hết tháng 3/2018); 

- Điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán xây dựng cầu Pò Háng 
và các đoạn bị ngập, thẩm định và phê duyệt; thời gian khoảng 02 tháng (dự kiến 
từ ngày 20/3/2018 đến ngày 20/5/2018); 

- Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng cầu Pò Háng và xử lý các đoạn bị 
ngập; thời gian dự kiến là 2,1 tháng (từ ngày 20/5 đến ngày 30/7/2018); 

- Tiến hành song song công tác trích đo và công tác giải phóng mặt bằng 
Cầu Pò Háng và các đoạn bị ngập nước trên quốc lộ 31; 

- Tổ chức triển khai thi công xây dựng cầu Pò Háng và các đoạn bị ngập trên 
quốc lộ 31; thời gian hoàn thành dự kiến sau 20 tháng, bắt đầu từ sau ngày 30/7/2018 
đến tháng 3/2020. 

1.4. Công tác trích đo bản đồ địa chính và giải phóng mặt bằng khu vực 
đầu mối, tuyến đường thi công và tuyến đường điện 

Các công việc cần thực hiện gồm: Thông báo thu hồi đất đến các hộ dân 
khu vực ảnh hưởng; Lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng thực hiện công tác đo 
vẽ trích đo bản đồ địa chính; Thực hiện công tác trích đo kết hợp công tác kiểm 
đếm; Thẩm định giá, áp giá, niêm yết công khai và chi trả tiền bồi thường; Thời 
gian thực hiện dự kiến khoảng 05 tháng (từ ngày 15/3 đến ngày 10/8/2018). 

1.5. Công tác trích đo bản đồ địa chính và giải phóng mặt bằng các khu tái 
định cư  

Các công việc cần thực hiện gồm: Thông báo thu hồi đất đến các hộ dân 
khu vực ảnh hưởng; Lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng thực hiện công tác đo 
vẽ trích đo bản đồ địa chính; Thực hiện công tác trích đo kết hợp công tác kiểm 
đếm; Thẩm định giá, áp giá, niêm yết công khai và chi trả tiền bồi thường; Thời 
gian thực hiện dự kiến khoảng 5,5 tháng (từ ngày 15/6 đến ngày 30/11/2018). 

1.6. Công tác trích đo bản đồ địa chính và giải phóng mặt bằng lòng hồ, hệ 
thống kênh chính.  

Các công việc cần thực hiện gồm: Thông báo thu hồi đất đến các hộ dân 
khu vực ảnh hưởng; Lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng thực hiện công tác đo 
vẽ trích đo bản đồ địa chính; Thực hiện công tác trích đo kết hợp công tác kiểm 
đếm; Thẩm định giá, áp giá, niêm yết công khai và chi trả tiền bồi thường; Thời 
gian thực hiện dự kiến khoảng 21 tháng (từ ngày 20/3 đến hết năm 2019). 

2. Kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2019- 2020 

2.1. Tiếp tục hoàn thiện công tác trích đo bản đồ địa chính và giải phóng 
mặt bằng lòng hồ, kênh mương chính sau khi hoàn thành các nhiệm vụ cần ưu 
tiên trong năm 2018. 

2.2. Tiếp tục hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu và tiến hành triển khai thi 
công xây dựng đồng bộ các khu tái định cư (dự kiến 12 tháng/01 khu) và phấn 
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đấu đến hết năm 2019 hoàn thành để triển khai công tác di dân; 

2.3. Tiếp tục triển khai thi công xây dựng cầu Pò Háng và các đoạn bị ngập 
nước trên quốc lộ 31, phấn đấu hoàn thành thi công xây dựng trong quý I/2020; 

2.4. Thực hiện công tác thu dọn lòng hồ bao gồm cả lựa chọn nhà thầu, thời 
gian dự kiến khoảng 9 tháng (từ 9/2019 đến tháng 7/2020); 

2.5. Thực hiện công tác di dân tái định cư: Dự kiến từ tháng 10/2019 bắt đầu 
công tác triển khai di dân tái định cư của dự án; công tác hỗ trợ sau tái định cư. 

IV. NGUỒN VỐN VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN 

1. Tổng nguồn vốn toàn dự án và các hợp phần 

Tổng nhu cầu vốn thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh 
Lạng Sơn là: 2.998.500 triệu đồng. Trong đó: 

- Phần giao cho Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thuỷ lợi 2 (gọi tắt là Ban 
2) làm chủ đầu tư: Hợp phần xây dựng công trình đầu mối Bản Lải, các kênh tưới 
chính và công trình trên kênh, xây dựng kế hoạch quản lý lũ lưu vực sông Kỳ 
Cùng với kinh phí đầu tư là: 2.170.328 triệu đồng. 

- Phần giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn làm chủ 
đầu tư: 828.171 triệu đồng. 

Trong đó: 

+ Giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án bước 1 (đã thực hiện): 6.806 triệu đồng. 

+ Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giai đoạn 1 (bao gồm bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư các hạng mục lòng hồ, cụm công trình đầu mối, các 
kênh chính; xây dựng cầu Pò Háng và xử lý một số đoạn đường bị ngập trên quốc 
lộ 31 thuộc khu vực lòng hồ, thu dọn lòng hồ) với tổng vốn là: 821.365 triệu 
đồng. 

- Nguồn vốn: Vốn trái phiếu chính phủ  do Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn quản lý đầu tư và vốn của Chủ đầu tư hợp phần thủy điện. Trong đó:  

+ Vốn trái phiếu Chính phủ đã bố trí và triển khai thực hiện giai đoạn trước 
năm 2016 là 36.500 triệu đồng;  

+ Vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 là 2.962.000 triệu đồng 
(chưa trừ tiết kiệm 10%); 

+ Vốn đầu tư nhà máy Thủy điện do Chủ đầu tư hợp phần thủy điện tự bỏ 
vốn để xây dựng. 

2. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện trong năm 2018 

Theo Công văn số 290/BNN-KH ngày 12/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về thông báo kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 và kế 
hoạch vốn TPCP năm 2018 dự án Hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn trong 
năm 2018 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn được phân bổ 
300.000 triệu đồng để thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giai 
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đoạn 1. Chi tiết phân bổ kinh phí cho các công việc dự kiến như sau:  
 

TT Tên công việc 
Dự kiến kinh phí  

(triệu đồng) 

1 
Đo đạc, trích đo bản đồ địa chính khu vực đầu mối, 
đường điện, đường thi công và lòng hồ 

10.000,00

2 
Đo đạc, trích đo bản đồ địa chính các khu tái định 
cư, cầu Pò Háng và các đoạn bị ngập nước trên 
quốc lộ 31 

2.800,00

3 
Giá trị bồi thường, GPMB khu vực đầu mối, đường 
điện, đường thi công chưa tính lòng hồ; với giá trị 
tạm tính đợt 1 

124.000,00

4 
Giá trị bồi thường, GPMB các khu tái định cư, cầu 
Pò Háng và các đoạn bị ngập nước trên quốc lộ 31 

111.000,00

5 
Tư vấn thiết kế các khu tái định cư, cầu Pò Háng 
và các đoạn bị ngập nước trên Quốc lộ 31 

2.200,00

6 
Thi công xây lắp các khu tái định cư, cầu Pò Háng 
và các đoạn bị ngập nước trên Quốc lộ 31; 

50.000,00

 Tổng cộng 300.000,0

3. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện trong giai đoạn 2019-2020 

Sau năm 2018, tổng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ dự kiến phân bổ trong 
giai đoạn 2019-2020 còn lại là 521.365 triệu đồng. Dự kiến phân bổ cho các công 
việc sau:  

 

TT Tên công việc 
Dự kiến kinh phí  

(triệu đồng) 

1 
Đo đạc, trích đo bản đồ địa chính khu vực lòng hồ, 
kênh chính và giá trị bồi thường, GPMB 

50.000,00

2 
Thi công xây dựng cầu Pò Háng và các đoạn bị 
ngập nước trên Quốc lộ 31 

50.000,00

3 Thi công xây lắp các khu tái định cư 100.000,00

4 Giá trị bồi thường GPMB các khu tái định cư 200.000,00

5 Chi phí khác 121.361,64

6 Thu dọn lòng hồ 3,365

 Tổng cộng 521.365,00

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong 
việc thực hiện dự án. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo các cấp 
phải coi công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải là 
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nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai 
đoạn 2018-2020 để từ đó xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể thực hiện từng bước 
các hạng mục phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. 

- Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp; thực hiện đổi mới phương 
thức lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung vào nội dung quan trọng cần ưu tiên để kiểm tra, 
đôn đốc thực hiện; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan giúp việc Ban 
Chỉ đạo. Phân công, phân cấp các nhiệm vụ cụ thể rõ ràng trong tham mưu, đề 
xuất, tổ chức thực hiện; thường xuyên đôn đốc, định kỳ kiểm tra đánh giá hoạt 
động của Ban Chỉ đạo, của từng thành viên, từng cơ quan, đơn vị; kịp thời động 
viên khen thưởng, tạo động lực tham gia thực hiện dự án. 

2. Công tác tuyên truyền vận động 

- Tiếp tục thực hiện đổi mới, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng công tác 
tuyên truyền, vận động người dân phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm đếm và 
bồi thường vật kiến trúc;  

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong 
công tác tuyên truyền sâu rộng về quan điểm, chủ trương, mục tiêu xây dựng Hồ 
chứa nước Bản Lải.  

- Lồng ghép công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện công tác 
tự di dời nhà cửa tới nơi ở mới trong quá trình thực hiện đo đạc, kiểm đếm để đẩy 
nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cũng như giảm chi phí thực hiện xây dựng các 
khu tái định cư tập trung. 

3. Công tác khen thưởng 

Các Sở, ban, ngành phối hợp với UBND các huyện Lộc Bình, Đình Lập 
nghiên cứu, đề xuất hình thức thưởng tiến độ đối với các hộ dân chấp hành tốt 
công tác giải phóng mặt bằng hoặc các hộ dân chủ động di dân phân tán tới nơi ở 
mới nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện cũng như giảm chi phí thực hiện công tác 
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Là chủ đầu tư Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa 
nước Bản Lải, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn về tiến độ chung của các hạng mục thuộc Hợp phần; chịu trách nhiệm 
trực tiếp về các nội dung công việc do Sở trực tiếp đảm nhiệm. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án (cấp 
tỉnh) và các nội dung chỉ đạo có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện;  

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn khẩn trương thực hiện các hạng mục 
trong Hợp phần để đảm bảo tiến độ chung toàn dự án; tham mưu phân bổ nguồn 
kinh phí cho các đơn vị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện cũng như giải ngân; 

- Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải cho Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm của 
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tỉnh để tổng hợp. 

2. Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2  

Sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến chính thức về 
cao độ ngập nước khu vực lòng hồ, khẩn trương bàn giao mốc giới đường viền 
lòng hồ cho địa phương để tiến hành đo đạc bản đồ địa chính, kiểm đếm, lập 
phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 
chức năng của địa phương trong công tác đo vẽ trích lục, kiểm đếm giải phóng 
mặt bằng cũng như giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến dự án. 

3. Sở Giao thông vận tải 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện công tác 
thẩm định thiết kế bản vẽ thi công hạng mục xây dựng cầu Pò Háng và xử lý các 
đoạn ngập nước trên quốc lộ 31 sau khi điều chỉnh theo mực nước thiết kế mới; 
Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình thi công và thực hiện tốt công 
tác quản lý nhà nước, quản lý chất lượng đối với công trình thuộc lĩnh vực quản lý 
chuyên ngành. 

4. Sở Xây dựng 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý chất lượng và chi phí 
xây dựng, công tác quy hoạch xây dựng các điểm tái định cư. 

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Thực hiện các chính sách về lao động, việc làm, ổn định đời sống an sinh 
xã hội cho nhân dân sau tái định cư; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội 
dung vượt thẩm quyền. 

6. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng, 
xác định giá đất cụ thể; tham mưu cho UBND tỉnh về giá đất đai, công tác đặt 
hàng, giao nhiệm vụ trong công tác lựa chọn nhà thầu đo vẽ trích lục bản đồ địa 
chính theo Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản 
xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. 

7. Sở Tài chính 

Phối hợp thẩm định về giá đất và các mức hỗ trợ đặc thù cho Dự án hồ 
chứa nước Bản Lải. 

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác kế hoạch, bố trí vốn và các cơ 
chế chính sách cần thiết để thực hiện dự án. 

9. UBND các huyện Đình Lập, Lộc Bình 

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn khẩn trương triển khai thực 
hiện ngay các công việc như: thông báo thu hồi đất; dự kiến thời gian tổ chức 
kiểm đếm, xây dựng, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định dự án; 
quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định dự án; 
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tổ chức chi trả kinh phí, di dời các hộ dân, bàn giao mặt bằng cho dự án. Những 
nội dung công việc trên yêu cầu phải thực hiện xong cơ bản trong năm 2018; năm 
2019, 2020 giải quyết tiếp các vấn đề còn tồn tại. 

10. Các sở, ban ngành liên quan  

Căn cứ nội dung kế hoạch này, các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan, 
UBND các huyện Lộc Bình và Đình Lập chủ động tổ chức triển khai thực hiện, 
tùy theo điều kiện cụ thể phối hợp và tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ các công 
việc đảm bảo hoàn thành tốt các nội dung đề ra./. 

(Tiến độ chi tiết theo phụ lục kèm theo). 

 
Nơi nhận:  
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Cục Quản lý XDCT-BNN; 
- Các Sở: NN&PTNT, GTVT, XD, 
  LĐ-TB&XH, TN&MT, TC, KH&ĐT; 
- Ban Quản lý ĐT&XD thủy lợi 2 (Bộ NN); 
- UBND huyện: Lộc Bình, Đình Lập; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lý Vinh Quang 
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