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V/v điều chỉnh Báo cáo đầu tư bố 
trí, sắp xếp dân cư xen ghép do bị 
ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2014 

Lạng Sơn, ngày  28 tháng 6 năm 2018 

 

             Kính gửi:  

 
- Sở Tài chính; 
- Chi cục Phát triển nông thôn.  

 

Xem xét Báo cáo số 236/BC-STC ngày 25/6/2018 của Sở Tài chính về việc 
xem xét điều chỉnh Báo cáo đầu tư bố trí, sắp xếp dân cư xen ghép do bị ảnh 
hưởng bởi thiên tai năm 2014, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính về việc điều chỉnh Báo cáo đầu tư 
bố trí, sắp xếp dân cư xen ghép do bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2014, cụ thể: 

a) Tiếp tục hỗ trợ trực tiếp các hộ dân và hỗ trợ cộng đồng tại xã Bình 
Phúc, huyện Văn Quan và xã Hưng Đạo, huyện Bình Gia: 

- Đối với 03 hộ dân tại xã Bình Phúc, huyện Văn Quan: Tiếp tục hỗ trợ mỗi 
hộ 10 triệu đồng để nâng cấp nhà ở theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 3 
Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ; dừng 
thực hiện hỗ trợ cộng đồng tại xã Bình Phúc, huyện Văn Quan với số kinh phí 150 
triệu đồng do các hộ dân không thực hiện di chuyển. 

- Đối với 03 hộ dân tại xã Hưng Đạo, huyện Bình Gia: Tiếp tục hỗ trợ mỗi 
hộ 10 triệu đồng để di chuyển chỗ ở mới theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 
3 Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ; đồng 
thời tiếp tục hỗ trợ cộng đồng tại xã Hưng Đạo, huyện Bình Gia để đầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng tại cộng đồng bố trí dân cư xen ghép, theo quy định tại Điểm 
đ, Khoản 2, Điều 3 Quyết định 1776/QĐ-TTg. 

b) Đồng ý điều chỉnh, bổ sung hạng mục hỗ trợ Đường vào thôn Khuổi 
Lầy, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình như sau: 

- Cắt giảm không thi công 547m nhánh rẽ, đồng thời bổ sung kéo dài tuyến 
đường hiện tại với tổng chiều dài khoảng 800m để kết nối với quốc lộ 4B, nâng 
cao hiệu quả đầu tư công tình. 

- Đối với 02 vị trí ngầm tràn tự nhiên trên tuyến, trước mắt cho bổ sung kè 
rọ đá xếp khan, vật liệu đá xếp tại chỗ để cải thiện khả năng lưu thông. 

- Nguồn kinh phí điều chỉnh bổ sung: Từ nguồn kinh phí đã cấp cho dự án, 
đảm bảo không vượt 10.500 triệu đồng. 

c) Đồng ý điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2018.  
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2. Giao Chi cục Phát triển nông thôn : 

- Chủ trì, phối hợp với các huyện có hộ dân được hỗ trợ rà soát, điều chỉnh 
Báo cáo đầu tư dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; đảm bảo 
tổng mức đầu tư không vượt quá 10.500 triệu đồng. 

- Chủ trì, phối hợp cùng UBND huyện Lộc Bình, xã Bằng Khánh tiếp tục 
tuyên truyền, vận động nhân dân thôn Nà Ngần (xã Bằng Khánh) bàn giao thi 
công để hoàn thành công trình trong năm 2018. 

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: KH&ĐT, NN&PTNT; 
- UBND huyện Lộc Bình; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Phùng Quang Hội 
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