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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc 

kiểm tra tình hình thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh 

Lạng Sơn - Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

 

Ngày 04/3/2020 đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã 

chủ trì kiểm tra tình hình thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, 

tỉnh Lạng Sơn - Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tham dự có lãnh 

đạo Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 2- Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, 

Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh; 

Chủ tịch UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập, lãnh đạo các phòng, ban có 

liên quan và Chủ tịch UBND các xã trong vùng dự án của 2 huyện Lộc Bình, 

huyện Đình Lập. 

Sau khi kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện xây dựng công trình khu tái 

định cư Pắn Pé, cụm công trình đầu mối, nghe Ban Quản lý đầu tư và xây dựng 

Thủy lợi 2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Lộc Bình, 

UBND huyện Đình Lập báo cáo các nội dung liên quan và ý kiến tham gia của 

các thành phần dự làm việc, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

kết luận như sau: 

1. UBND tỉnh đánh giá cao Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 2 - 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức thực hiện, triển khai thi công 

công trình một cách khoa học, tiến độ thi công luôn bảo đảm đạt và vượt kế 

hoạch đề ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư Hợp phần bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án), UBND các huyện Lộc Bình, Đình Lập đã có 

nhiều nỗ lực cố gắng, phối hợp triển khai công tác giải phóng mặt bằng, thi công 

các hạng mục công trình được giao cơ bản đáp ứng yêu cầu kế hoạch đề ra.  

Tuy nhiên Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án do Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư tiến độ triển khai một số hạng 

mục còn chậm, chưa bảo đảm thời gian UBND tỉnh yêu cầu, nhất là việc triển 

khai thực hiện xây dựng khu tái định cư Pắn Pé, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình 

và khu tái định cư Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập. Việc giải ngân nguồn 

vốn, lập hồ sơ hoàn ứng còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác phối hợp 

giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện Lộc Bình, 

huyện Đình lập trong việc triển khai dự án còn chưa thường xuyên chăṭ che,̃ 

nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được kịp thời tháo gỡ, ảnh hưởng đến tiến độ 

triển khai thi công của dự án. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần khẩn 
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trương rút kinh nghiệm, có biện pháp điều chỉnh kịp thời để tổ chức triển khai 

dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng yêu cầu. 

2. Để bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án theo đúng yêu cầu, giải ngân đạt 

100% kế hoạch vốn phân bổ năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị 

khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, trước ngày 10/3/2020 khởi công và tổ 

chức thi công khu tái định cư Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập. 

- Đôn đốc triển khai thi công, bảo đảm hết quý II/2020 phải hoàn thành cơ 

bản các hạng đầu tư tại khu tái định cư Pò Háng và khu tái định cư Pắn Pé để có 

thể tiếp nhận các hộ dân đến tái định cư.  

- Hoàn thành các thủ tục đầu tư, khởi công xây dựng công trình cải tạo, 

nâng cấp đoạn đường Pò Háng - Pò Phát, hạng mục đường vào khu sản xuất 

thôn Nà Táng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, hết quý II/2020 phải hoàn thành 

cơ bản các hạng mục đầu tư. 

- Đôn đốc, phối hợp UBND huyện Lộc Bình, huyện Đình Lập khẩn 

trương lập hồ sơ, thủ tục hoàn ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã tạm 

ứng, thời gian hoàn thành trong tháng 3/2020. Triển khai giải ngân nguồn vốn, 

bảo đảm hết năm 2020 tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao.  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổng hợp 

chung tình hình thực hiện dự án (hơp̣ phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư), 

định kỳ ngày 18 hàng tháng báo cáo UBND tỉnh tiến độ và kết quả thực hiện.  

b) UBND huyện Lộc Bình, huyện Đình Lập: 

- Tập trung chỉ đaọ, phối hợp chặt chẽ với các Chủ đầu tư dự án đẩy 

nhanh tiến giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư bảo đảm các mốc thời gian, 

tiến độ được phê duyệt:  

+ Trước ngày 31/5/2020 hoàn thành việc di dân tái định cư, thu dọn lòng 

hồ từ dưới cao trình +300m;  

+ Trước ngày 31/10/2020 hoàn thành toàn bộ việc di dân, thu dọn lòng hồ 

để thực hiện việc tích nước hồ chứa vào đầu tháng 11/2020.  

- Riêng đối với UBND huyện Lộc Bình: Trước ngày 15/3/2020 giải quyết 

xong các vướng mắc, bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư triển khai thi công 

khu tái định cư Pắn Pé, xã Khuất Xá. Chủ động, bám sát kế hoạch của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương giải phóng mặt bằng bàn giao cho 

Chủ đầu tư triển khai thi công xây dựng hạng mục mương chính của dự án bảo 

đảm tiến độ yêu cầu, thời gian khởi công xây dựng dự kiến vào tháng 8/2020.  

3. Về kiến nghị của các cơ quan, đơn vị: 

- Đối với kiến nghị của UBND huyện Lộc Bình cho phép hỗ trợ 01 vụ 

hoa màu đối với các thửa đất (đất ruộng, đất trồng cây hàng năm) hiện trạng khi 

kiểm đếm không có hoa màu do tại thời điểm kiểm đếm không phải mùa vụ sản 
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xuất. UBND tỉnh đã thống nhất kết luận nội dung này tại cuộc họp chuyên đề 

xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công 

tác giải phóng mặt bằng (kỳ tháng 1+2/2020) ngày 03/3/2020, theo đó UBND 

tỉnh nhất trí đề xuất của UBND huyện Lộc Bình, cho thực hiện hỗ trợ khác, 

nhưng trên nguyên tắc rà soát, tính toán các khoản hỗ trợ cho phù hợp, đúng quy 

định, đúng thẩm quyền.  

- Đối với kiến nghị của UBND xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình trong việc 

xác định vị trí đất thuộc các tuyến đường liên thôn làm cơ sở xác định giá đất để 

bồi thường: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Giao thông 

vận tải, UBND huyện Lộc Bình rà soát, hướng dẫn cụ thể, với quan điểm quan 

tâm quyền lơị của người dân nhưng phải trên nguyên tắc bảo đảm tuân thủ quy 

định của pháp luật. 

- Đối với kiến nghị xem xét thu hồi một số thửa đất nông nghiệp nằm 

ngoài mốc ranh giới dự án sau khi hồ tích nước sẽ không có đường vào sản xuất 

(hoặc đường vào gặp khó khăn): Giao UBND huyện Lộc Bình, huyện Đình Lập 

rà soát kỹ từng thửa đất, tổng hợp báo cáo cơ quan chuyên môn xem xét từng 

trường hợp cụ thể, trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

- Đối với kiến nghị hỗ trợ, hướng dẫn các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự 

án phải di dời nhà cửa, tự tái định cư phân tán thực hiện các thủ tục chuyển đổi 

mục đích sử đất đất sang đất ở để ổn định cuộc sống lâu dài: Giao UBND huyện 

Lộc Bình, huyện Đình Lập rà soát, hướng dẫn người dân thực hiện các quy trình, 

thủ tục về chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. 

- Đối với kiến nghị về hỗ trợ ca máy san gạt một số đoạn đường phục vụ 

việc di chuyển nhà, tài sản của các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án: Đề nghị Ban 

Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tạo điều kiện hỗ trợ các địa phương./. 
                                                                                                                                                   

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành, cơ quan tham dự làm việc; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(PVĐ). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Dương Công Hiệp 
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