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V/v khẩn trương xử lý các vướng 

mắc thực hiện công tác bồi thường, 
hỗ trợ,  tái định cư dự án đường 
cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 

(đoạn qua địa bàn huyện Chi Lăng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày  30 tháng 01 năm 2019 

 
Kính gửi:  

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
- UBND huyện Chi Lăng; 
- Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. 

 

  Xem xét Báo cáo số 39/BC-UBND ngày 22/01/2019 của UBND huyện 
Chi Lăng về một số vướng mắc trong triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km1+800 - 
Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 Km106+500, 
tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT (đoạn qua địa 
bàn huyện Chi Lăng), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu chỉ đạo như sau: 

1. Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn:  

- Khẩn trương thống nhất về phạm vi giải phóng mặt bằng, bàn giao đầy 
đủ hồ sơ pháp lý cho UBND huyện Chi Lăng đối với các đoạn tuyến điều chỉnh, 
bổ sung để kịp thời thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo quy định. Kiểm 
tra, xác định mức độ ảnh hưởng để có giải pháp đảm bảo an toàn khi thi công đối 
với nhà ở của 03 hộ dân gần chân cầu đoạn từ Km42 - Km43+800. 

- Bố trí kinh phí để chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân bi ảnh hưởng bởi 
dự án đã được UBND huyện Chi Lăng phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư. 

- Chỉ đạo các nhà thầu thi công khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở đất 
xuống ruộng và bồi thường thiệt hại hoa màu cho các hộ dân, thi công đồng bộ các 
hạng mục thượng, hạ lưu cống, hầm chui, đường gom dân sinh trên tuyến để phục 
vụ việc đi lại của người dân địa phương, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. 

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, 
theo dõi việc thực hiện các nội dung trên của Chủ đầu tư. 

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét đề nghị của UBND huyện 
Chi Lăng đối với nội dung bồi thường về đất của 12 hộ dân canh tác trên đất quốc 
phòng, thao trường dân quân và đất công ích của xã Chi Lăng; việc thu hồi bổ sung 
diện tích đất Quốc phòng phát sinh tại lý trình từ Km62+00- Km62+040; đề xuất, 
báo cáo UBND tỉnh trong tháng 02/2019. 
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Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

   
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: GTVT, TN&MT; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: TH, KTN, BTD, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT).  
 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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