UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3158 /VP-KTN

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 8 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ơ

V/v thực hiện các thủ tục bố trí tái
định cư cho các hộ bị ảnh hưởng
bởi hạng mục cầu Pò Háng

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Đình Lập.

Xem xét Báo cáo số 393/BC-UBND ngày 01/7/2019 của UBND huyện
Đình Lập, Báo cáo số 352/BC-SKHĐT ngày 23/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu
tư về việc thực hiện các thủ tục bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng bởi
hạng mục cầu Pò Háng, xử lý các đoạn tránh ngập trên Quốc lộ 31, thuộc dự án
hồ chứa nước Bản Lải, giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Việc thực hiện hạng mục san lấp mặt bằng tái định cư cho các hộ bị ảnh
hưởng bởi Dự án Cầu Pò Háng và xử lý các đoạn tránh ngập QL31, thuộc Dự án
Hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn là một trong những hạng mục, công việc
nằm trong dự án đầu tư xây dựng công trình và chi phí giải phóng mặt bằng của
dự án đã được phê duyệt, do đó không tách hạng mục này thành 01 dự án riêng
để giao cho UBND huyện làm Chủ đầu tư. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thi
công hạng mục cần thực hiện theo đúng quy định pháp luật về đấu thầu hiện
hành.
2. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư hợp phần
bồi thường, hỗ trợ tái cư dự án hồ chứa nước Bản Lải) phối hợp chặt chẽ với
UBND Đình Lập khẩn trương triển khai việc bố trí tái định cư cho 12 hộ dân bị
ảnh hưởng bởi hạng mục cầu Pò Háng phải di dời nhà cửa theo đúng tinh thần chỉ
đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 223/TB-UBND ngày 18/4/2019.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, UBND huyện Đình Lập, các cơ quan liên quan thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, XD, TN&MT;
- C, PVP UBND tỉnh,
các Phòng: TH, KTTH, TH-CB;
- Lưu: VT, KTN (PVĐ).
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