
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 02 năm 2021 
ơ 

V/v giải quyết kiến nghị của Nhân 

dân liên quan đến thi công nhánh số 2 

thuộc dự án Đường Bản Giểng (Nối 

từ đường Chi Ma - Tú Mịch sang  

Co Sa), huyện Lộc Bình 

 
Kính gửi:  

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- UBND huyện Lộc Bình. 

 

Xem xét Báo cáo số 24/BC-BQLKKTCK ngày 29/01/2021 của Ban Quản lý 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về tình hình triển khai thực hiện dự 

án Đường Bản Giểng (Nối từ đường Chi Ma - Tú Mịch sang Co Sa), huyện Lộc 

Bình, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý nội dung, kết quả rà soát kiến nghị của một số hộ dân thôn Bản 

Giểng, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình liên quan đến thi công nhánh số 2 thuộc dự 

án Đường Bản Giểng (Nối từ đường Chi Ma - Tú Mịch sang Co Sa) như báo cáo 

của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

2. Giao UBND huyện Lộc Bình chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, vận động Nhân dân thôn Bản Giểng về mục đích, ý nghĩa của việc 

đầu tư xây dựng tuyến đường trên; đồng thời giải thích rõ các yêu cầu đảm bảo 

về chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của tuyến đường để Nhân dân hiểu, đồng thuận 

phương án thiết kế thi công tuyến. Chủ động rà soát kỹ quy trình, trình tự thực 

hiện các thủ tục thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng bảo đảm tuân thủ 

đúng quy định pháp luật, sẵn sàng triển khai các phương án kiên quyết xử lý theo 

quy định đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành quyết định thu hồi đất của 

Nhà nước; không để dự án kéo dài quá lâu, gây lãng phí, giảm hiệu quả đầu tư. 

3. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tiếp tục 

nghiên cứu các biện pháp xử lý kỹ thuật phù hợp và trong phạm vi cho phép để 

giảm tối đa diện tích đất thu hồi của các hộ dân, cộng đồng dân cư, tạo thuận lợi 

cho công tác tuyên truyền, vận động đồng thuận trong Nhân dân. 

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: KHĐT, TC, XD, TNMT, GTVT; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
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