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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng tháng 12/2020; kiểm 

điểm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quý IV/2020 và cả năm 2020 

 

 
 

Ngày 06/01/2021, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh đã chủ trì họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng tháng 12/2020 và 

kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quý IV/2020. 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 vâṇ tải, Tư pháp, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Công Thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Quản 

lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Thanh tra tỉnh, Kho bạc Nhà 

nước tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố. Đại 

diện Chủ đầu tư các dự án trọng điểm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 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 Khu trung chuyển Lạng 

Sơn, Công ty cổ phần Hóa dầu Quân đội, Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Hải 

Phát và Công ty TNHH Hà Sơn, Liên danh Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát 

Lạng Sơn và Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát, Công ty TNHH Lắp ráp Tuấn 

Nghĩa, Công ty TNHH Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang, Công ty cổ phần BOT 

Bắc Giang - Lạng Sơn, Công ty TNHH Xuân Cương.  

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường báo 

cáo, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

I. Kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quý IV và cả 

năm 2020 

1. Nhận xét chung 

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đã có những tác động 

tiêu cực đến việc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, 

nhưng với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo các dự án 

trọng điểm, sự nỗ lực, cố gắng của UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư, 

nhà thầu thi công nên kết quả thực hiện các dự án trọng điểm trong năm đã đạt 

được những kết quả nhất định. Tiến độ thực hiện 05/05 dự án sử dụng vốn đầu 

tư công và 02/14 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách cơ bản đáp ứng yêu cầu; 
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tuy nhiên vẫn còn 12/14 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách tiến độ chậm, một 

số dự án chưa triển khai thực hiện được trong năm như: dự án tuyến cao tốc Bắc 

Giang - Lạng Sơn đoạn Km1+800 - Km44+749 (Hữu Nghị - Chi Lăng), dự án 

thành phần 2; dự án Đầu tư hạ tầng Khu chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng – Lạng Sơn; dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng; Dự 

án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu phi 

thuế quan; dự án Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng còn vướng mắc chưa hoàn 

thành thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. 

Nguyên nhân dẫn đến tiến độ thực hiện các dự án chậm chủ yếu là do 

vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, xác định quy trình thủ tục đầu 

tư; không đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây 

dựng, quy hoạch 03 loại rừng; sự thay đổi về cơ chế chính sách trong quá trình 

thực hiện dự án; một số nhà đầu tư chưa tập trung, kịp thời bố trí nguồn lực để 

triển khai thực hiện dự án; sự phối hợp giữa các chủ đầu tư với chính quyền địa 

phương trong giải quyết các vướng mắc tại các dự án chưa được chặt chẽ, kịp 

thời.… cần phải được rút kinh nghiệm nghiêm túc, để làm việc với tinh thần, 

trách nhiệm cao hơn nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải quyết 

khó khăn, vướng mắc để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện các 

dự án trong năm 2021. 

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 

a) Danh mục dự án trọng điểm năm 2021: cơ bản nhất trí với danh mục dự 

án trọng điểm năm 2021 theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo tại 

cuộc họp.  

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với cơ quan liên quan rà 

soát, nghiên cứu theo đó xem xét, bổ sung dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 

tái định cư  và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình cũng như các 

dự án khác (nếu đảm bảo tiêu chí); hoàn chỉnh phương án, trong tháng 01/2021 

trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định danh mục dự án trọng điểm và cơ 

chế điều hành, chỉ đạo năm 2021.  

b) Một số nhiệm vụ cụ thể cần tập trung thực hiện: 

- Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang 

thuộc Khu phi thuế quan: trong phạm vi dự án có 54 hộ gia đình bị đất ở, phải di 

chuyển chỗ ở, vì vậy cần thiết phải lập dự án khu tái định cư phục vụ dự án theo 

quy định của pháp luật về đất đai.  

Giao UBND huyện Văn Lãng tổ chức khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng về quy 

mô, phạm vi dự án tái định cư làm cơ sở lập dự án tái định cư theo quy định. 

Nguồn vốn thực hiện do nhà đầu tư (Công ty TNHH Đầu tư Hữu Nghị Phúc 

Khang) ứng trước và sẽ được hoàn trả theo quy định của pháp luật.   

Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc cho phép Công ty 

TNHH Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang được hoãn ký quỹ, áp dụng quy định tại 

khoản 7 Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, với 
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điều kiện Công ty phải cam kết hoàn trả ngân sách nhà nước phần kinh phí Nhà 

nước đã chi trả để tổ chức giải phóng mặt bằng diện tích tại Quyết định 

2563/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh ngay sau khi có thông báo 

chính thức của cơ quan có thẩm quyền. 

- Yêu cầu UBND các huyện, thành phố chủ động nghiên cứu sự cần thiết, 

rà soát, khảo sát vị trí, quy mô, xác định lộ trình, phân kỳ thực hiện các dự án tái 

định cư tập trung trên địa bàn theo quy định tại Điều 85 Luật Đất đai nhằm tạo 

quy đất tái định cư phục vụ công tác thu hồi đất phục vụ thu hút các dự án đầu tư 

cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, 

báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương thực hiện. 

- Dự án Cải tạo, nâng cấp QL.4B (đoạn Km3+700 - Km18): giao Sở Tài 

nguyên và Môi trường khẩn trương ban hành văn bản xin ý kiến tham vấn của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về nội dung có cần thiết hay không việc thực hiện 

thủ tục xin ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về chuyển mục đích đất 

trồng lúa theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai đối với các dự 

án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nguồn vốn thực hiện dự án (tại 

Quyết định số 1145/QĐ-TTg ngày 29/7/2020 và Quyết định 2185/QĐ-TTg ngày 

21/12/2020). 

- Đối với các dự án trọng điểm khác phải thực hiện thủ tục xin ý kiến chấp 

thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với các trường hợp quy định tại điểm a, 

khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai: giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối 

hợp, hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố và chủ đầu tư khẩn 

trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, tổ chức thẩm tra, hoàn thiện văn bản trình 

UBND tỉnh xem xét. 

- Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà 

Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn: yêu cầu 

UBND các huyện Bình Gia, Văn Quan, Đình Lập tập trung chỉ đạo thực hiện 

công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công triển khai thực 

hiện dự án báo đảm tiến độ thi công các hợp phần đã hoàn thành lựa chọn nhà 

thầu. Thực hiện rà soát, kiện toàn bộ máy, bổ sung nhân lực cho Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện để thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng.   

- Đối với các dự án còn lại thuộc danh mục dự án trọng điểm năm 2020: 

yêu cầu các chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh 

tiến độ giải phóng mặt bằng dự án, giải quyết các vướng mắc; quản lý chặt chẽ 

ranh giới, mốc giới diện tích đất đã được giải phóng mặt bằng, không để xảy ra 

việc tái lấn chiếm; đồng thời tập trung thi công ngay đối với các diện tích đã giải 

phóng mặt bằng. 

II. Về giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng 

1. Nhật xét chung 

Trong tháng 12, các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại kỳ họp tháng 11 

đã được UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và đạt được 

một số kết quả khá, tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Cao Lộc, 
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Văn Lãng có nhiều tiến triển hơn so với tháng 11, một số vướng mắc, tồn tại kéo 

dài đã được giải quyết mà không phải cưỡng chế như: vướng mắc tại nút giao 

giữa dự án Khu đô thị Phú Lộc I, II và dự án khu đô thị Phú Lộc III; việc lấn 

chiếm đất của bà Trần Thị Luyện tại Dự án xây dựng trụ sở giao dịch, khu dịch 

vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà nghỉ phục vụ cho lái xe, chủ hàng tại 

cửa khẩu Tân Thanh… Các nội dung vướng mắc về giải phóng mặt bằng tại các 

huyện, thành phố trong tháng 12 phát sinh không lớn, tuy nhiên về tổng thể tiến 

độ giải phóng mặt bằng vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu của tỉnh cũng 

như nhu cầu bàn giao mặt bằng của các chủ đầu tư. UBND tỉnh yêu cầu các 

huyện, thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác 

giải phóng mặt bằng ngay trong những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021.  

2. Đối với các nội dung xin ý kiến tại cuộc họp 

Các nội dung vướng mắc trong tháng 12 đã được Sở Tài nguyên và Môi 

trường tổng hợp theo báo cáo của UBND các huyện, thành phố; chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên quan, thảo luận, thống nhất phương án giải quyết. Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng ý phương án giải quyết khó khăn, vướng mắc 

trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và các huyện: Văn Lãng, Chi Lăng như đề xuất 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 674/BC-STNMT ngày 

25/12/2020, cụ thể: 

a) Địa bàn thành phố Lạng Sơn 

- Dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I  

+ Đối với ông Nguyễn Hữu Giới đề nghị giao đất tái định cư theo trường 

hợp tách hộ do bố là Nguyễn Hữu Lượng bị thu hồi 261,9 m2 đất ở để thực hiện 

dự án: tại thời điểm thu hồi đất gia đình ông Lượng có nhiều thế hệ cùng chung 

sống trên một thửa đất ở, đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo 

quy định của pháp luật về cư trú; gia đình không còn đất ở, nhà ở nào khác trên 

địa bàn xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. Do vậy, đồng ý với đề xuất của 

UBND thành phố Lạng Sơn và Sở Tài nguyên và Môi trường về việc áp dụng 

quy định tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 47/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

và Khoản 1, Điều 18 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-

UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn để hỗ trợ giao cho ông 

Nguyễn Hữu Giới 01 ô đất ở tại khu tái định cư dự án Khu đô thị Nam Hoàng 

Đồng I theo trường hợp tách hộ, giá thu tiền sử dụng đất K = 1,0. 

+ Đối với Đoàn Thị Huyền đề nghị giao đất tái định cư theo trường hợp 

tách hộ do mẹ là bà Chu Thị Lập bị thu hồi 277,7m2 đất ở để thực hiện dự án: tại 

thời điểm thu hồi đất gia đình bà Lập có nhiều thế hệ cùng chung sống trên một 

thửa đất ở, đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của 

pháp luật về cư trú; gia đình không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn xã 

Hoàng Đồng. Do vậy, đồng ý với đề xuất của UBND thành phố và Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc áp dụng quy định tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định 

số 47/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Khoản 1, Điều 18 quy định ban hành kèm 
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theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh để hỗ 

trợ giao cho bà Đoàn Thị Huyền 01 ô đất ở tại khu tái định cư dự án Khu đô thị 

Nam Hoàng Đồng I theo trường hợp tách hộ, giá thu tiền sử dụng đất K = 1,0. 

- Dự án Kè suối Lao Ly: xét thực tế quá trình quản lý, sử dụng đất, điều 

kiện, hoàn cảnh bà Lê Thị Toàn, trên diện tích đất ở bị thu hồi có nhiều gia đình 

cùng sinh sống, hình dạng diện tích đất còn lại không bảo đảm để xây dựng nhà 

ở, đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc áp dụng quy 

định tại Điều 25, Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và 

khoản 3 Điều 16, quy định kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 

14/02/2015 của UBND tỉnh để giao cho bà Toàn 01 ô đất ở tại khu tái định cư, 

với hệ số tính thu tiền sử dụng đất K=1,2; địa điểm giao đất do UBND thành 

phố Lạng Sơn bố trí. 

b) Địa bàn huyện Cao Lộc 

Yêu cầu UBND huyện Cao Lộc, Công ty TNHH Xuân Cương chủ động 

phối hợp giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Bến 

xe, trạm trung chuyển hành khách - hàng hóa, điểm tập kết kiểm tra hàng hóa 

xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị; kịp thời báo cáo UBND tỉnh 

(qua Sở Tài nguyên và Môi trường) đối với các nội dung vướng mắc để xem xét 

chỉ đạo tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.  

Yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục thẩm định, trình 

UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu 

quốc tế Hữu Nghị - tỷ lệ 1/2000 theo quy định làm cơ sở để bố trí vị trí xây 

dựng mới, bảo đảm điều kiện giải phóng mặt bằng khu đất Trạm cấp nước và 

Trạm Kiểm dịch động vật Hữu Nghị. 

c) Địa bàn huyện Chi Lăng 

- Yêu cầu Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn khẩn trương khắc 

phục các nội dung hạn chế về thi công công trình; đường gom dân sinh; cống 

ngang đường và hạ lưu cống; bồi thường thiệt hại hoa màu; công trình vật kiến 

trúc bị hư hỏng do thi công dự án; hoàn trả các tuyến đường tỉnh, huyện; chuyển 

kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo các Quyết định UBND huyện Chi Lăng đã phê 

duyệt theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn  bản có liên quan. 

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện; 

báo cáo, đề xuất UBND tỉnh có biện pháp, chế tài xử lý nếu các bên liên quan cố 

tình không thực hiện nghĩa vụ được pháp luật quy định. 

- Việc hỗ trợ cho hộ ông Linh Văn Quảng do bị thu hồi đất nông nghiệp 

tại Dự án đường Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn: xác định việc tính thiếu mức 

hỗ trợ cho hộ ông Quảng là lỗi của UBND huyện Chi Lăng. Để bảo đảm quyền 

lợi cho người bị thu hồi đất, chấm dứt đơn thư khiếu kiện kéo dài, đồng ý với đề 

xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về áp dụng quy định tại Điều 25, Nghị 

định 47 và Khoản 3, Điều 16, Khoản 2, Điều 22, Quyết định 12/2015/QĐ-

UBND để thực hiện hỗ trợ khác hộ ông Linh Văn Quảng đối với phần diện tích 

đất nông nghiệp bị thu hồi thuộc địa bàn thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng để 
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thực hiện dự án đường Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn. Giá trị tính hỗ trợ khác 

bằng giá trị chênh lệch của khoản Hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất tính đủ 

theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 12 và khoản 1 Điều 16 Quyết định 

12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh với khoản Hỗ trợ ổn 

định đời sống, sản xuất đã có Quyết định của UBND huyện Chi Lăng về phê 

duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại thời điểm năm 2017; giá đất và hạn mức 

giao đất ở để tính hỗ trợ khác theo Bảng giá đất và Quyết định của UBND tỉnh 

đang có hiệu lực thi hành tại thời điểm năm 2017. 

d) Địa bàn huyện Lộc Bình 

Việc kiểm tra, rà soát thực địa đối với các thửa đất thể hiện trên bản đồ 

địa chính là đất sông, suối tại dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh 

Lạng Sơn: yêu cầu UBND huyện Lộc Bình thực hiện cẩn trọng, kỹ lưỡng trong 

việc xác định nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng và điều kiện bồi thường, hỗ 

trợ làm cơ sở xem xét lập phương án bồi thường, hỗ trợ bảo đảm quyền, lợi ích 

của người sử dụng đất và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đất đai./. 

 
 

Nơi nhận:                       
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần dự họp; 

- Các sở, ngành, chủ đầu tư/nhà đầu tư, đơn vị theo dõi 

  dự án trọng điểm năm 2020 (Quyết định số 257/QĐ- 

  UBND ngày 11/02/2020) 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(NNT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 
Dương Văn Chiều  
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