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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại  
cuộc họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng (kỳ tháng 12/2019) 

 
 

Ngày 27/12/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã 
chủ trì họp chuyên đề xem xét giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy 
nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo 
các sở, ngành, cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài 
chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây dựng tỉnh, Thanh tra tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; Đại diện lãnh 
đạo UBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo Công ty cổ phần Khu trung chuyển 
Lạng Sơn, Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Thành Sơn và Công ty cổ phần 
Thương mại Long Thịnh, Công ty cổ phần Đầu tư Bác Nguyên Lạng Sơn, Công 
ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn, Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, 
Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư NNP và Công ty cổ phần CDC Hà Nội.  

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, ý kiến tham gia của 
các thành phần tham dự họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
kết luận như sau: 

I. Nhận xét chung 

Nhìn chung, qua 5 tháng thực hiện chế độ họp định kỳ chuyên đề giải 
quyết khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt 
bằng đã đạt được những kết quả tích cực. Thông qua các kỳ họp các cơ quan đã 
tập trung bàn cách thức đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, 
đồng thời các cơ quan liên quan cũng được phổ biến, tích lũy thêm kiến thức, 
kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác giải phóng mặt bằng. 

Về tiến độ giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2019: UBND các huyện, 
thành phố tiếp tục quan tâm, tích cực chỉ đạo thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, 
đặc biệt là địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Chi Lăng đã đạt được kết quả 
khá tốt, các huyện khác cũng đều thực hiện theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên việc 
thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đăng ký danh sách công trình, dự án thuộc diện 
theo dõi tiến độ giải phóng mặt bằng hằng tháng chưa được một số huyện quan 
tâm thực hiện. UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện chưa có báo cáo hoặc báo 
cáo chưa đầy đủ các nội dung theo Thông báo số 699/TB-UBND ngày 
04/12/2019 nghiêm túc rút kinh nghiệm, từ tháng 01/2020 thực hiện nghiêm chế 
độ báo cáo, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường đúng thời gian, đảm bảo chất 
lượng theo yêu cầu.  



 2

Về chỉ đạo chung, trong năm 2020 các huyện, thành phố cần tập trung đẩy 
mạnh công tác giải phóng mặt bằng, xác định là nhiệm vụ trọng tâm của năm, 
trong đó ưu tiên thực hiện trước công tác giải phóng mặt bằng tại các khu tái định 
cư (đối với các dự án bố trí khu tái định cư) để bảo đảm sẵn sàng giao đất tái định 
cư cho các hộ bị ảnh hưởng, tạo thuận lợi chung cho công tác giải phóng mặt 
bằng.  

Các huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn 
thiện thủ tục lập, thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, trình UBND tỉnh 
phê duyệt trước ngày 30/12/2019 theo đúng quy định pháp luật. 

II. Đối với các nội dung cụ thể báo cáo tại cuộc họp, thống nhất tổ 
chức thực hiện như sau 

1. Địa bàn thành phố Lạng Sơn 

(1) Dự án khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu 

Về việc thu hồi diện tích đất xen kẹp giữa Dự án khu tái định cư và dân cư 
Nam Nguyễn Đình Chiểu và Dự án kè sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn (giai 
đoạn 2): Nhất trí với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện 
thu hồi phần diện tích đất xen kẹp nêu trên vào Dự án kè sông Kỳ Cùng, thành 
phố Lạng Sơn (giai đoạn 2) để tạo thuận lợi trong quá trình tổ chức triển khai 
thực hiện.  

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với cơ quan 
liên quan tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh Dự án kè sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng 
Sơn (giai đoạn 2), thực hiện các thủ tục thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem 
xét, phê duyệt theo quy định. 

(2) Dự án khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu  

Qua xem xét tổng thể cho thấy quá trình thu hồi đất, giải phóng mặt bằng 
khu đất thuộc phạm vi dự án kéo dài đã lâu. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm 
bảo sự đồng nhất về chính sách đối với các dự án tương tự trên địa bàn thành phố, 
UBND tỉnh nhất trí với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể:  

- Trường hợp xây dựng các hạng mục công trình, vật kiến trúc, nhà ở, công 
trình phục vụ sản xuất nông nghiệp... trên đất nông nghiệp trước ngày 01/7/2004: 
được hỗ trợ bằng 80% giá trị theo đơn giá bồi thường công trình, vật kiến trúc tại 
thời điểm phê duyệt phương án.  

- Trường hợp xây dựng nhà xây dựng công trình, vật kiến trúc, nhà ở, công 
trình phục vụ sản xuất nông nghiệp... trên đất nông nghiệp từ sau ngày 01/7/2004 
đến trước ngày 01/7/2014 được hỗ trợ bằng 50% giá trị theo đơn giá bồi thường 
công trình, vật kiến trúc tại thời điểm phê duyệt phương án.  

- Trường hợp xây dựng công trình, vật kiến trúc, nhà ở, công trình phục vụ 
sản xuất nông nghiệp... trên đất nông nghiệp sau ngày 01/7/2014 đã bị UBND xã, 
phường lập biên bản đình chỉ xây dựng nhưng vẫn cố tình xây dựng thì không bồi 
thường, hỗ trợ.  
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UBND thành phố Lạng Sơn có trách nhiệm rà soát kỹ các trường hợp bảo 
đảm thực hiện theo đúng thực tế, chủ trương của UBND tỉnh. 

(3) Dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I và Điều chỉnh, mở rộng khu đô 
thị Nam Hoàng Đồng I. 

Qua xem xét cho thấy công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng  
tại 02 Dự án trên kéo dài nhiều năm nên cơ chế chính sách về bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư có sự thay đổi, ảnh hưởng nhất định tới quyền lợi của người bị thu hồi 
đất; do vậy, xác định có một phần lỗi của cơ quan quản lý Nhà nước. Để việc áp 
dụng cơ chế, chính sách thực hiện đồng bộ đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng 
trong cùng dự án, căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 22 và Khoản 3, Điều 16 của 
Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015, cuộc họp thống nhất với đề 
xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường cho UBND thành phố Lạng Sơn áp dụng 
hình thức hỗ trợ khác để lập phương án hỗ trợ giao đất tái định cho các hộ gia 
đình bị thu hồi đất ở, phải di chuyển chỗ ở, đủ điều kiện giao đất tái định cư theo 
quy định thuộc 02 Dự án khu đô thị Nam Hoàng Đồng I và Dự án diều chỉnh, mở 
rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, cụ thể như sau: 

- Trường hợp giá bồi thường về đất thấp hơn giá đất quy định tại khu tái 
định cư được giao:  

+ Đối với trường hợp diện tích đất bị thu hồi nhỏ hơn diện tích ô đất được 
giao thì phần diện tích đất được giao tương đương với diện tích bị thu hồi được 
thu bằng giá được bồi thường; phần diện tích được giao vượt diện tích thu hồi thu 
bằng giá đất quy định tại khu tái định cư. 

+ Đối với trường hợp diện tích đất bị thu hồi bằng hoặc lớn hơn diện tích ô 
đất được giao thì thu bằng giá đất được bồi thường. 

- Trường hợp giá bồi thường về đất ở cao hơn giá đất quy định tại khu tái 
định cư thì giá thu tiền sử dụng đất bằng giá đất quy định tại khu tái định cư. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp trường hợp trên vào báo cáo giao 
ban tuần, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.  

(4) Công trình Xây dựng hạng mục đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài 
thuộc dự án Cầu Thác Mạ (Cầu 17/10), thành phố Lạng Sơn. 

Qua thảo luận cho thấy, bản chất vụ việc là hộ gia đình bị thu hồi diện tích 
1.011,7m2, tuy nhiên do bị ảnh hưởng bởi pháp luật về thừa kế nên phát sinh nội 
dung vướng mắc trong việc áp dụng chế độ, chính sách của Nhà nước về giải 
phóng mặt bằng. Cuộc họp thống nhất hỗ trợ khác bằng việc giao 02 ô đất ở tại 
khu tái định cư theo phương án đề xuất của UBND thành phố Lạng Sơn song 
phải bảo đảm việc thực hiện các thủ tục phân chia tài sản thừa kế tuân thủ đúng 
quy định pháp luật.  

Giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp trường hợp trên vào báo cáo giao 
ban tuần, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.  

(5) Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trần Quang Khải: 
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Đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể:  

- Về đất: 

+ Đối với các thửa đất bản đồ địa chính ký hiệu đất màu, ao, hồ (bản đồ 
299 thể hiện là đất của Trại chăn nuôi quản lý)… nhưng hiện nay các hộ gia đình, 
cá nhân đang sử dụng để trồng cây cối, hoa màu, xây dựng nhà, nằm ngoài ranh 
giới, diện tích đất UBND tỉnh đã giao cho Công ty Chăn nuôi Lạng Sơn tại Quyết 
định số 2333/QĐ-UBND ngày 29/12/2000 thì thực hiện bồi thường, hỗ trợ đất 
theo loại đất trồng cây hàng năm khác cho các hộ gia đình, cá nhân đang quản lý 
sử dụng. 

+ Đối với các thửa đất bản đồ địa chính ký hiệu đất màu, ao, hồ (bản đồ 
299 thể hiện là đất của Trại chăn nuôi quản lý)… nhưng hiện nay các hộ gia đình, 
cá nhân đang sử dụng để trồng cây cối, hoa màu, xây dựng nhà, nằm trong ranh 
giới, diện tích đất UBND tỉnh đã giao cho Công ty Chăn nuôi Lạng Sơn tại Quyết 
định số 2333/QĐ-UBND ngày 29/12/2000 thì không thực hiện bồi thường, hỗ trợ 
về đất, chỉ thực hiện hỗ trợ về hoa màu, tài sản cho các hộ gia đình, cá nhân.  

- Về nhà cửa, công trình vật kiến trúc: Trường hợp xây dựng nhà trên đất 
mà không bị UBND phường lập biên bản đình chỉ xây dựng được hỗ trợ khác về 
công trình, vật kiến trúc như sau: 

+ Trường hợp xây dựng nhà trước ngày 01/7/2004 hỗ trợ giá trị bằng 80% 
giá trị nhà, vật kiến trúc. 

+ Trường hợp xây dựng nhà sau ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014, 
hỗ trợ giá trị bằng 50% giá trị nhà, vật kiến trúc. 

+ Không xem xét hỗ trợ đối với các trường hợp xây dựng nhà ở, công 
trình, vật kiến trúc trên đất từ ngày 01/7/2014 trở về sau. 

- Về cây cối, hoa màu:  

Hỗ trợ giá trị bằng 100% giá trị cây cối, hoa màu theo đơn giá bồi thường, 
hỗ trợ về cây trồng, vật nuôi được quy định tại Quyết định số 11/2017/QĐ-
UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh. 

(6) Dự án Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố 
Lạng Sơn rà soát, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể trên tinh thần 
không bàn giao lại mặt bằng đã thu hồi cũng như trả lại số tiền bồi thường, hỗ trợ 
đã chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân. 

(7) Dự án đầu tư xây dựng cầu Kỳ Cùng (Hạng mục cầu chính) 

- Đối với ngôi nhà số 15B: Nhất trí đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi 
trường, không xem xét bồi thường, hỗ trợ về đất đối với Công ty cổ phần Dược 
phẩm và Vật tư y tế Lạng Sơn. Đồng thời chưa xem xét bồi thường 100% giá trị 
công trình, vật kiến trúc có trên đất mà Công ty đã kê khai kiểm đếm.  

Giao UBND thành phố Lạng Sơn kiểm tra nguồn kinh phí xây dựng công 
trình Nhà số 15B do Công ty cổ phần Dược phẩm và Vật tư y tế Lạng Sơn sử 
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dụng có nguồn gốc từ Ngân sách Nhà nước hay không và các chi phí hợp lý mà 
Công ty đã bỏ ra để cải tạo, nâng cấp trong quá trình quản lý, sử dụng công trình 
(nếu có), trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo quy 
định. 

- Đối với ngôi nhà số 15A, 15C: Qua xem xét cho thấy bà Vũ Thị Oanh và 
bà Nguyễn Thị Tâm không được công nhận quyền sử dụng hợp pháp nhà, đất 
(nhà số 15A, số 15C) và cũng không có hợp đồng thuê nhà với cơ quan quản lý 
nhà, vì vậy không đủ điều kiện được xem xét bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại 
Điều 14, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Tuy 
nhiên trên thực tế bà Oanh và bà Tâm đang quản lý, sử dụng 2 ngôi nhà trên. Để 
giảm bớt thiệt hại cho người dân bị thu hồi đất đang sử dụng đất mà không đủ 
điều kiện để bồi thường về đất, giải quyết hài hòa lợi ích của các cá nhân có liên 
quan, cuộc họp thống nhất phương án thực hiện hỗ trợ khác cho bà Oanh và bà 
Tâm mỗi người 1 ô đất ở tại khu tái định cư của dự án. 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với UBND thành phố 
Lạng Sơn và cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giá thu tiền sử dụng đất hợp 
lý, báo cáo đề xuất UBND tỉnh bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp các trường hợp trên vào báo cáo 
giao ban tuần, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

- Đối với 02 hộ thuê nhà của Nhà nước (ông Nguyễn Tiến Bộ và ông 
Nguyễn Hồ Nam):  

Xác định 2 gia đình ông Bộ và ông Nam không bị thu hồi đất nhưng đang 
sinh sống trên khu đất bị thu hồi, phải di chuyển chỗ ở, không còn nơi ở khác trên 
địa bàn phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. Để ổn định đời sống, bảo đảm 
công bằng, hài hòa giữa các trường hợp trong quá trình thu hồi đất thực hiện Dự 
án, cuộc họp thống nhất phương án thực hiện hỗ trợ khác cho ông Bộ và ông 
Nam mỗi người 1 ô đất ở tại khu tái định cư của Dự án. 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với UBND thành phố 
Lạng Sơn và cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giá thu tiền sử dụng đất hợp 
lý, báo cáo đề xuất UBND tỉnh bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp trường hợp trên vào báo cáo giao 
ban tuần, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

- Đối với trường hợp bà Lê Thị Thu: 

Xét vị trí nhà, đất thửa đất của bà Thu bị thu hồi có vị trí thuận lợi để kinh 
doanh, việc thu hồi đất ảnh hưởng trực tiếp đến việc sinh sống và nguồn thu nhập 
của gia đình. Để hỗ trợ một phần khó khăn cho người bị thu hồi đất đồng thời đẩy 
nhanh tiến độ Dự án, cuộc họp thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi 
trường về việc hỗ trợ khác cho bà Lê Thị Thu bằng việc giao 1 ô đất ở. Giá thu 
tiền sử dụng đất K=1,2 đối với diện tích 44,1m2 (bằng diện tích đất ở bị thu hồi), 
phần diện tích đất tái định cư chênh tăng so với diện tích đất ở bà Thu bị thu hồi 
(lớn hơn 44,1m2) thu bằng giá đất ở được bồi thường. 
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Giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp trường hợp trên vào báo cáo giao 
ban tuần, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

(8) Dự án Trường mầm non Hoa Sữa và đường dẫn vào trường Mầm non 
Hoa Sữa, thành phố Lạng Sơn.  

Đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, không xem xét bố 
trí tái định cư tại Khu A tái định cư Mai Pha và không giảm Hệ số (K) giá thu 
tiền sử dụng đất từ K=1,6 xuống K=1,3 đối với 03 hộ gia đình: bà Hà Thị Sơn, bà 
Nguyễn Thị Lợi và bà Đặng Thúy Hòa do nội dung trên UBND tỉnh đã xem xét, 
giải quyết thấu đáo quyền lợi của các hộ gia đình theo quy định. Cụ thể tỉnh đã 
đồng ý nhiều khoản hỗ trợ khác đối với các hộ, như: Hỗ trợ do bị thu hồi đất 
nông nghiệp, mặc dù các hộ không đủ điều kiện hỗ trợ do không thuộc đối tượng 
trực tiếp sản xuất nông nghiệp; đã hỗ trợ giao cho mỗi hộ 01 ô đất tại dự án Bãi 
đỗ xe và khu tái định cư phường Tam Thanh theo đúng nguyện vọng của các hộ 
(diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi từ 100,0m2 đến hơn 200,0m2 đều dưới 
500,0m2); đã được điều chỉnh giảm Hệ số thu tiền sử dụng đất từ K=1,8 thành 
K=1,6 (bằng Hệ số điều chỉnh giá đất đường loại III quy định  tại Quyết định số 
07/2019/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh). 

UBND thành phố Lạng Sơn có trách nhiệm tuyên truyền, giải thích, trả lời 
cụ thể bằng văn cho các hộ nêu trên biết, thực hiện. 

(9) Dự án xây dựng một số công trình trong căn cứ chiến đấu của thành 
phố Lạng Sơn.  

Cơ bản đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường. Việc bồi 
thường, hỗ trợ về đất theo đất trồng rừng và đất trồng cây hằng năm khác cần 
được xem xét kỹ, đối chiếu với hồ sơ quản lý đất đai để thực hiện bồi thường 
theo đúng mục đích sử dụng đất. UBND thành phố Lạng Sơn có trách nhiệm rà 
soát, tổ chức thực hiện theo đúng quy định. 

(10) Dự án đầu tư cải tạo cổng danh thắng Tam Thanh và chỉnh trang 
cảnh quan di tích Thành Nhà Mạc tỉnh Lạng Sơn: 

Về cách tính đơn giá bồi thường cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án: Giao 
Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn vào 
báo cáo giao ban tuần, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, quyết định việc 
điều chỉnh nội dung mục 6 Thông báo số 714/TB-UBND ngày 13/12/2019 về kết 
luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 09/12/2019. 

2. Địa bàn huyện Cao Lộc 

(1) Dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 
Đăng - Lạng Sơn: 

Yêu cầu chủ đầu tư dự án khẩn trương lập Kế hoạch thi công, báo cáo 
UBND tỉnh theo đúng chỉ đạo tại Thông báo số 699/TB-UBND ngày 04/12/2019; 
khẩn trương chuyển kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc để 
chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án theo các quyết định 
phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt (đối với 
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phần diện tích đất không trùng lắp với dự án đường cao tốc). 

(2) Dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 
và Khu tái định cư Hợp Thành: 

UBND huyện Cao Lộc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ kiểm đếm, lập phương án 
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án; ưu tiên thực hiện trước tại Khu tái định 
cư để có quỹ đất bố trí tái định cư cho các hộ theo quy định; đồng thời lập kế 
hoạch tổ chức giải phóng mặt bằng khu vực Cụm công nghiệp Hợp Thành 1 để 
bàn giao cho nhà đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng ngay trong năm 2020 nhằm 
sớm giải quyết một phần nhu cầu về mặt bằng sạch cho phát triển công nghiệp. 

(3) Dự án Bến xe phía Nam thành phố Lạng Sơn 

UBND huyện Cao Lộc khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan 
thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giao đất tái định cư cho 06 hộ tại Khu 
tái định cư số 2 thuộc Dự án bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn; thực hiện trình tự, 
thủ tục thu hồi đất đối với phần diện tích còn lại theo nội dung Thông báo số 
699/TB-UBND ngày 04/12/2019. 

(4) Dự án Khu dân cư N20, thị trấn Cao Lộc: 

UBND huyện Cao Lộc và chủ đầu tư (Công ty cổ phần Đầu tư Bác Nguyên 
Lạng Sơn) chủ động trao đổi, xử lý các nội dung còn vướng mắc, chưa thống nhất 
giữa 2 bên để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án. 

(5) Dự án đầu tư hạ tầng Khu chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 
Đăng – Lạng Sơn. 

Yêu cầu UBND huyện Cao Lộc tập trung hơn nữa cho công tác giải phóng 
mặt bằng dự án, trong đó tập trung cho khu tái định cư để tiếp tục triển khai các 
bước tiếp theo. 

Công ty cổ phần Hóa dầu Quân đội phối hợp chặt chẽ với huyện Cao Lộc 
trong công tác giải phóng mặt bằng dự án, chuẩn bị kinh phí để chi trả cho các hộ 
bị ảnh hưởng và các điều kiện khác để thi công khu tái định ngay sau khi được 
bàn giao mặt bằng. 

3. Địa bàn huyện Văn Lãng  

(1) Dự án mở rộng Trung tâm thương mại Sài Gòn - Tân Thanh:  

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn khẩn trương 
báo cáo kết quả kiểm tra tình hình triển khai các dự án của Công ty cổ phần Đầu 
tư Thăng Long tại cửa khẩu Tân Thanh theo Thông báo số 699/TB-UBND ngày 
04/12/2019 để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo. 

Yêu cầu UBND huyện Văn Lãng xem xét kỹ tính hợp pháp về đất để làm 
căn cứ bồi thường, hỗ trợ về đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng theo thẩm 
quyền; chủ động thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật 
đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành; chỉ báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải 
quyết đối với những nội dung vượt thẩm quyền. 

(2) Dự án đường giao thông Khu phi thuế quan (giai đoạn I) 
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Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương phối hợp với Sở Kế 
hoạch và Đầu tư để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến điều chỉnh dự án 
đường giao thông Khu phi thuế quan (giai đoạn I), trong đó có nội dung đầu tư hệ 
thống nước sạch cho Nhân dân thôn Bản Chang theo Thông báo số 356/TB-
UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh, bảo đảm tiến độ khởi công đầu tư hạng 
mục trên trong năm 2020. 

4. Địa bàn huyện Chi Lăng 

(1) Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn:  

- Yêu cầu Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn phối hợp chặt chẽ 
với UBND huyện Hữu Lũng, Chi Lăng và cơ quan liên quan tiếp tục tập trung,  
sớm giải quyết dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, cũng như các 
thắc mắc, kiến nghị của người dân liên quan đến Dự án; khẩn trương hoàn thiện 
các nội dung còn khiếm khuyết, hạn chế của công trình theo kết luận của Hội 
đồng nghiệm thu cấp nhà nước. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh bố trí, sắp xếp lịch họp của lãnh đạo UBND 
tỉnh với các sở, ngành, cơ quan liên quan để xem xét, thống nhất nội dung đưa dự 
án vào khai thác sử dụng. 

- Đối với trường hợp hộ bà Lăng Thị Nháu, thôn Bãi Hào, xã Chi Lăng: 

Xác định việc chậm thu hồi đất là do lỗi của Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế 
chậm, tuy nhiên hộ gia đình bà Nháu đã chấp hành tốt công tác giải phóng mặt 
bằng, chủ động bàn giao mặt bằng trước để thi công công trình. Để đảm bảo ổn 
định cuộc sống và sản xuất cho hộ gia đình, đồng bộ về cơ chế chính sách trong 
cùng dự án, đảm bảo công bằng giữa các hộ bị thu hồi đất, UBND tỉnh nhất trí 
với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể: 

+ Đồng ý cho UBND huyện Chi Lăng giữ nguyên phương án hỗ trợ khác đã 
được phê duyệt tại Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 với giá trị 
32.000.000 đồng (đã được đính chính tại Quyết định 4654/QĐ-UBND ngày 
28/12/2018). 

+ UBND huyện Chi Lăng có trách nhiệm ban hành quyết định thu hồi đất, 
phê duyệt phương án bồi thường bồi thường về đất, đồng thời xem xét kiểm tra 
lại phương án bồi thường, hỗ trợ đối với công trình, vật kiến trúc tại Quyết định 
1542/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 cho hộ bà Lăng Thị Nháu theo đúng quy định 
pháp luật hiện hành.   

- Đối trường hợp hộ ông Hoàng Văn Nhi, thôn Làng Thành, xã Quang 
Lang:  

Việc UBND huyện Chi Lăng thu hồi bổ sung 241,7m2 đất của hộ ông Nhi 
trong năm 2019 là do dự án phát sinh bổ sung thêm hạng mục mương dẫn nước 
tại nút giao đường Quộc lộ 279. Xác định nội dung trên có lỗi của Chủ đầu tư 
chưa tính toán hết những phát sinh, dẫn đến thiết kế chưa đầy đủ phải bổ sung 
nhiều lần, mặt khác hộ gia đình ông Nhi đã chấp hành tốt công tác giải phóng mặt 
bằng. Để đảm bảo ổn định cuộc sống và sản xuất cho hộ ông Hoàng Văn Nhi, 
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đảm bảo công bằng giữa các hộ bị thu hồi đất, UBND tỉnh nhất trí với đề xuất 
của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể: 

+ Đồng ý cho UBND huyện Chi Lăng lập phương án bồi thường, giải 
phóng mặt bằng theo quy định tại Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 
14/02/2015 của UBND tỉnh để tính bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Hoàng Văn 
Nhi đối với diện tích 907,3m2 đất thu hồi năm 2017 và lập phương án theo quy 
định tại Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh để 
tính bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Hoàng Văn Nhi đối với diện tích 241,7m2 đất 
thu hồi năm 2019.  

+ Đồng ý cho UBND huyện Chi Lăng áp dụng biện pháp hỗ trợ khác để hỗ 
trợ cho hộ ông Hoàng Văn Nhi khoản tiền chênh lệch giảm khi áp dụng Quyết 
định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 so với Quyết định số 12/2015/QĐ-
UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh để ổn định đời sống và sản xuất. 

5. Địa bàn huyện Lộc Bình, Đình Lập 

(1) Dự án hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1 

- Yêu cầu UBND các huyện Lộc Bình, Đình Lập phối hợp chặt chẽ với Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thực hiện giải phóng mặt bằng dự án, 
đặc biệt là phần lòng hồ cũng như các khu tái định cư Pắn Pé, Pò Háng để kịp đáp 
ứng tiến độ di dân, phục vụ tích nước lòng hồ; khẩn trương tổ chức chi trả kinh 
phí cho các hộ bị ảnh hưởng trong khu vực lòng hồ đã được phê duyệt phương án 
bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư theo quy định. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ triển khai các 
công việc liên quan đến khu tái định cư Pắn Pé và Pò Háng, bảo đảm khởi công 
trong đầu tháng 02/2020 để sớm có mặt bằng bàn giao cho các hộ tái định cư.  

- Đối với nội dung vướng mắc của huyện Đình Lập liên quan đến Dự án, 
UBND huyện có trách nhiệm bổ sung làm rõ các nội dung theo Báo cáo số 
707/BC-STNMT ngày 25/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường, tổng hợp 
hoàn thiện báo cáo, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định. 

(2) Dự án Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc (huyện Lộc 
Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập): 

Đồng ý chủ trương bổ sung 11 vị trí bãi đổ thải theo đề xuất. UBND huyện 
Lộc Bình khẩn trương thực hiện các thủ tục có liên quan để thu hồi đất theo quy 
định pháp luật hiện hành. 

(3) Khu đất đã giao Công an huyện Lộc Bình tại Quyết định số 2316/QĐ-
UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh khu Chộc Vằng, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình.  

Việc giải quyết đơn về công tác bồi thường thuộc trách nhiệm của UBND 
cấp huyện. UBND huyện Lộc Bình có trách nhiệm kiểm tra kỹ hồ sơ có liên 
quan, đặc biệt cần làm rõ giai đoạn trước khi Trường Công nhân kỹ thuật Mỏ 
than Na Dương quản lý thì đất do hộ gia đình, cá nhân nào quản lý, sử dụng. Căn 
cứ kết quả kiểm tra, xác minh UBND huyện Lộc Bình ban hành hành văn bản trả 
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lời công dân theo quy định hoặc báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét các nội 
dung vượt thẩm quyền. 

(4) Dự án công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Khu 6, thị trấn Đình Lập 

Yêu cầu UBND huyện Đình Lập thực hiện theo đúng quy định, việc thu 
hồi đất tại thời điểm nào thì áp dụng cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ đang có 
hiệu lực thi hành tại thời điểm đó. Chủ động xem xét kỹ nội dung đề xuất hỗ trợ 
khác nhưng phải có căn cứ cụ thể, bảo đảm theo đúng quy định pháp luật; xây 
dựng giá đất cụ thể để tổ chức giải phóng mặt bằng dự án./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các thành phần tham dự họp; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Công ty CP Hóa dầu Quân đội; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

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

 
 

 

 
Dương Văn Chiều 
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