
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 
 

Số:             /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng  9  năm 2020 
ơ 

V/v khẩn trương di chuyển nhà ở, 

thực hiện tái định cư dự án  

Hồ chứa nước Bản Lải  
 

 

Kính gửi:   

 - Huyện ủy huyện Lộc Bình; 

 - HĐND, UBND huyện Lộc Bình. 
 

Xem xét Báo cáo số 520/BC-UBND ngày 24/8/2020 của UBND huyện 

Lộc Bình về tình hình và kết quả rà soát các hộ gia đình làm nhà, tái định cư 

thuộc dự án hồ chứa nước Bản Lải, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND 

tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình tiếp tục tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động, chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ các hộ dân phải di chuyển chỗ ở khẩn 

trương xác định địa điểm tái định cư, làm nhà ở mới phục vụ công tác di dời 

theo đúng tiến độ UBND tỉnh chỉ đạo tại các văn bản đã ban hành. Đặc biệt cần 

có biện pháp cụ thể, quyết liệt đối với 65 hộ gia đình thuộc diện di dời nhưng 

chưa xác định được kế hoạch, lộ trình (48 hộ đã có đất nhưng chưa làm nhà ở 

mới, 17 hộ chưa có đất ở mới) tránh làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự 

án. Trường hợp không chấp hành thì thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy 

định. 

2. Đề nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND 

huyện Lộc Bình tăng cường đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện; huy 

động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thôn để tuyên truyền, 

vận động, triển khai các giải pháp cần thiết bảo đảm tiến độ di dời các hộ dân 

theo chỉ đạo. Hằng tháng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện nhiệm 

vụ để theo dõi, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc.  

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; 

- Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2;  

- Các Sở: NN&PTNT, KHĐT, XD, TN&MT; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  Phòng TH-NC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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