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V/v thực hiện Dự án mở rộng khai 
trường sản xuất và bãi đổ thải giai 
đoạn I - Công ty Than Na Dương và 

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Na 
Dương II 

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

 
Lạng Sơn, ngày   11  tháng 5 năm 2018 

 
Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND huyện Lộc Bình; 
- Công ty Than Na Dương. 

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 277/BC-SKHĐT ngày 27/4/2018 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Dự án tái định cư thuộc Dự án bồi 
thường giải phóng mặt bằng mở rộng khai trường sản xuất và bãi đổ thải giai đoạn 
I - Công ty Than Na Dương, sớm triển khai Dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương 
II, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ thẩm định giá đất cụ thể 
áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xây dựng khu tái định 
cư tại xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 
5/2018.  

2. UBND huyện Lộc Bình chỉ đạo Hồi đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định 
cư phối hợp cùng Chủ đầu tư tập trung giải quyết các vướng mắc, bất cập trong 
quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án: 
Bồi thường giải phóng mặt bằng mở rộng khai trường sản xuất và bãi đổ thải giai 
đoạn I - Công ty Than Na Dương; Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II. 

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lộc 
Bình, Công ty Than Na Dương và các cơ quan liên quan rà soát các vấn đề vướng 
mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết của tỉnh tại các dự án nêu trên, dự thảo văn 
bản của UBND tỉnh đề nghị Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc, Tập đoàn 
Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo xử lý theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: CT, XD, TC, NN&PTNT; 
- Huyện ủy Lộc Bình; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: TH, KTN, KTTH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, VAT.  
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