
UỶ BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số: 487 /TB-UBND 

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

 
Lạng Sơn, ngày 28 tháng 8 năm 2019 

 
THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó  Chủ tịch UBND tỉnh  
tại buổi làm việc với Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP  

và Công ty Than Na Dương 
  

Ngày 21/8/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã 
chủ trì làm việc với Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP và 
Công ty Than Na Dương. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở, 
ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, 
Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng tỉnh, UBND huyện Lộc Bình, một số xã trên địa bàn, lãnh đạo Tổng 
công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP, Công ty Than Na Dương. Sau 
khi kiểm tra thực tế khu vực quy hoạch xây dựng khu tái định cư Đông Quan, 
khu vực khai trường, bãi đổ thải và một số hạng mục khác, Đoàn kiểm tra đã họp 
tại trụ sở Công ty Than Na Dương để nghe lãnh đạo Công ty Than Na Dương, 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cùng các cơ quan liên quan báo cáo, ý 
kiến của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP. Kết thúc buổi làm 
việc, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Dự án mở rộng, nâng công suất khai thác than lên 1,2 triệu tấn/năm để 
cung cấp đủ năng lượng cho nhà máy nhiệt điện Na Dương I và II của Tổng 
công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP góp phần cung ứng nguồn điện 
cho quốc gia là hết sức cấp bách và quan trọng trong giai đoạn hiện nay khi nhu 
cầu sử dụng điện ngày càng cao. Tuy nhiên, về tổng thể tiến độ công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định phục vụ dự án đến nay thực hiện 
vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu triển khai dự án cũng như chỉ đạo của 
UBND tỉnh. Dự án Khu tái định cư Đông Quan, huyện Lộc Bình là một hạng 
mục thuộc dự án nâng công suất mỏ than Na Dương lên 1,2 triệu tấn/năm, hiện 
đang có một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; một số công việc 
xử lý còn lúng túng... 

Để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để thực hiện 
mở rộng nâng công suất của mỏ than Na Dương và các công việc cần thiết khác, 
đáp ứng nguồn nguyên liệu cho Nhà máy nhiệt điện hoạt động ổn định, cung 
ứng nguồn điện cho sinh hoạt và sản xuất, góp phần đảm bảo an ninh năng 
lượng quốc gia là trách nhiệm của các cấp, các ngành, UBND tỉnh yêu cầu các 
chủ đầu tư, các cơ quan liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Công ty than Na Dương 

- Tiếp tục duy trì ổn định sản xuất, nâng công suất mỏ, mở rộng quy mô 
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khai thác để đảm bảo cung cấp đủ than cho nhà máy nhiệt điện Na Dương I hiện 
nay và nhà máy nhiệt điện Na Dương II trong thời gian tới. 

- Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình sản 
xuất, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động; đóng góp xây 
dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo và sử dụng lao động địa phương. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lộc Bình, các phòng chuyên môn, 
UBND các xã trong khu vực chủ động tìm hiểu, nắm bắt tình hình, tâm tư, 
nguyện vọng và các thắc mắc, kiến nghị của người dân trên địa bàn để giải quyết 
kịp thời những vướng mắc.  

- Công ty cần lập quy hoạch tổng thể về mở rộng phạm vi sản xuất, các 
hạng mục phụ trợ, trên cơ sở đó cùng với UBND huyện khoanh định chính xác 
các khu vực khai thác để có kế hoạch giải phóng mặt bằng, ổn định cuộc sống 
lâu dài cho người dân, tránh việc người dân phải di chuyển chỗ ở nhiều lần do 
mở rộng phạm vi mỏ và xây dựng các công trình phụ trợ, tạo sự đồng thuận 
trong nhân dân. 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường như: quan trắc môi 
trường định kỳ; nước thải sản xuất phải được xử lý đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về chất lượng nước thải công nghiệp; chất thải nguy hại phải được thu gom 
và xử lý tuân thủ theo quy định; bụi, khí thải phải có biện pháp xử lý đạt tiêu 
chuẩn trước khi thải ra môi trường; đối với đất đá thải phải được vận chuyển đến 
bãi thải và đổ thải đúng yêu cầu kỹ thuật. 

- Chủ động xây dựng phương án để trồng rừng thay thế, hoặc nộp tiền 
trồng rừng thay thế và nộp tiền để bảo vệ phát triển đất trồng lúa theo quy định. 

2. Về dự án Khu tái định cư xã Đông Quan, huyện Lộc Bình 

- Về thẩm quyền phê duyệt dự án: Theo quy định tại Điều 85 Luật Đất đai 
2014 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư khi Nhà nước thu hồi đất, thẩm quyền phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế cơ 
sở là của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn khẩn trương hoàn 
thiện các thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai các bước tiếp theo.  
UBND huyện Lộc Bình có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thu hồi và giao đất 
để thực hiện dự án theo quy định. 

- Về nguồn vốn thực hiện: Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-
CTCP có trách nhiệm bảo đảm kinh phí thực hiện dự án, sau đó sẽ được Nhà 
nước trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (cho Công ty than Na 
Dương là đơn vị ký hợp đồng thuê đất). Đối với tiền sử dụng đất thu được từ 
việc giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân tại khu tái định cư phải 
được nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định. 

- Về mục tiêu của dự án Khu tái định cư được xác định lại là khu tái định 
cư không chỉ riêng phục vụ cho dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng mở rộng 
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khai trường sản xuất và bãi đổ thai giai đoạn I (254ha) mà còn phục vụ cho các 
dự án của Công ty than Na Dương và một số dự án khác. Giao Sở Xây dựng chủ 
trì, phối hợp với Công ty Than Na Dương thực hiện các thủ tục cần thiết trình 
UBND tỉnh xem xét điều chỉnh Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 
của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu tái định cư 
tại xã Đông Quan, huyện Lộc Bình cho phù hợp, theo đúng quy định. 

3. UBND huyện Lộc Bình: Tập trung cao độ thực hiện hoàn thành giải 
phóng mặt bằng của các hộ dân còn lại (11,7ha) thuộc dự án dự án Bồi thường 
giải phóng mặt bằng mở rộng khai trường sản xuất và bãi đổ thai giai đoạn I 
(254ha); tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành di chuyển bàn  
giao mặt bằng dự án. Đối với trường hợp cố tình chây ỳ, chống đối, không chấp 
hành thì củng cố hồ sơ để tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật, hoàn 
thành trong tháng 10/2019. Huyện cần tăng cường cán bộ có kinh nghiệm, năng 
lực để tập trung giải quyết công việc hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tuân thủ các 
quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với Công ty Than Na Dương xây 
dựng kế hoạch cụ thể, triển khai từng bước đối với các dự án khác. 

4. Về các kiến nghị của Công ty 

- Về đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành giúp Công ty thẩm 
duyệt trước hạng mục San gạt mặt bằng Phân xưởng khai thác, vận tải thuộc dự 
án Đầu tư nâng công suất mỏ than Na Dương để Công ty có cơ sở sớm triển khai 
các bước thi công di chuyển Phân xưởng khai thác, vận tải, tạo diện mở rộng 
khai trường sản xuất trong năm 2019: Sở Công Thương chủ động đẩy nhanh 
công tác thẩm định hồ sơ thiết kế sau khi Công ty hoàn thiện hồ sơ trình thẩm 
định. 

- Về đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Lộc Bình chỉ đạo cơ 
quan chuyên môn sớm xác định giá đất cụ thể của dự án giai đoạn III (28ha) để 
có cơ sở triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án: Giao UBND 
huyện Lộc Bình khẩn trương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xác 
định giá đất cụ thể, hoàn thiện thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định, 
hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2019. 

- Về đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành cho phép triển khai 
công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng bãi đổ thải giai đoạn II 
(168ha) song song với quá trình xin cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi 
mục đích sử dụng đất trồng lúa: Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất, đồng ý cho Công ty phối hợp với UBND 
huyện Lộc Bình thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm trước; chỉ được phê duyệt 
phương án bồi thường sau khi có đủ căn cứ theo quy định. 

5. Các sở, ngành, cơ quan liên quan chủ động, tích cực phối hợp với 
UBND huyện Lộc Bình, Công ty Than Na Dương để giải quyết các vấn đề thuộc 
phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. 

6. Đề nghị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tích cực 
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phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan chức năng của tỉnh để bảo 
đảm các công việc liên quan được triển khai thuận lợi, đạt hiệu quả cao nhất./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở, ngành: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, 
 CT,  NN&PTNT; 
- BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 
- UBND huyện Lộc Bình; 
- TCT CN mỏ Việt Bắc TKV-CTCP;  
- Công ty Than Na Dương; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, KTN, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (HVTr). 
 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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