
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  5  năm 2020 
ơ 

V/v tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

đẩy nhanh tiến độ thi công các 

hạng mục công trình dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải 
 

Kính gửi:   

 - Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; Tài nguyên và Môi trường; 

 - UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập. 
 

Xem xét Báo cáo số 162/BC-SNN ngày 20/5/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về tình hình triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn tháng 5/2020, đồng 

chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư hợp phần bồi hường, hỗ 

trợ tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn) đôn đốc các 

nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình bảo đảm tiến độ theo 

Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh; chủ động phối hợp với 

UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong 

công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án, đề xuất UBND 

tỉnh giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/6/2020 có văn bản thẩm định 

bản đồ trích đo khu đất cho 13 hộ tại thôn Pò Háng, xã Bính Xá gửi UBND huyện 

Đình Lập để lập hồ sơ, thủ tục giao đất cho các hộ theo quy định. 

3. UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập bám sát tiến độ thi công các hạng 

mục công trình, ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải. Đối với khu tái định cư Pắn Pé yêu cầu UBND huyện Lộc Bình 

chậm nhất đến ngày 20/6/2020 hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho đơn vị 

thi công. Đối với hạng mục cầu Pò Háng và đường dẫn đầu cầu yêu cầu UBND 

huyện Đình Lập trước ngày 20/6/2020 phải bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. 

4. Yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc, 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân chấp hành các chủ trương, chính sách của 

Nhà nước, ủng hộ, hỗ trợ các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ bảo đảm kế hoạch đề 

ra; chấp hành chế độ báo cáo theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các đơn vị thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, XD; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng: TH, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
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