
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 
Số: 4091 /VP-KTN 

 

V/v xem xét đề nghị của UBND 
huyện Lộc Bình về thu hồi đất, bồi 

thường, hỗ trợ trong thực hiện Dự án 
Đường đến trung tâm các xã Xuân 

Dương - Ái Quốc  

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 10 năm 2019 

 

 

                          Kính gửi:   
- UBND huyện Lộc Bình; 
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

 

Xét Công văn số 1114/UBND-TNMT ngày 18/9/2019 và Công văn số 
1152/UBND-TNMT ngày 25/9/2019 của UBND huyện Lộc Bình về việc xin ý 
kiến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất nằm ngoài ranh giới dự 
án, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đối với phần diện tích đất thu hồi bổ sung do sạt lở taluy dương phải  
điều chỉnh thiết kế mái ta luy để đảm bảo ổn định công trình; các vị trí cắm cọc 
giải phóng mặt bằng thiếu so với hồ sơ thiết kế; các vị trí thay đổi thiết kế (điều 
chỉnh bổ sung kè, công trình thoát nước, điều chỉnh cục bộ tuyến…) cho phù 
hợp với điều kiện địa hình, địa chất, thực tế thi công để nâng cao hiệu quả đầu tư 
dự án: UBND huyện Lộc Bình chủ động thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo quy 
định trên cơ sở hồ sơ thiết kế được phê duyệt. 

2. Đối với các trường hợp sạt lở ta luy âm, trôi đất đá gây bồi lấp ruộng, 
vườn của người dân: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối 
hợp với UBND huyện Lộc Bình, các cơ quan có liên quan, nhà thầu thi công 
kiểm tra cụ thể, đối chiếu hồ sơ thiết kế với thực tế hiện trường thi công, xác 
định rõ nguyên nhân để quy trách nhiệm trong việc khắc phục hoàn trả.  

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: KTN, KTTH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (NNT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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