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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh  

tại cuộc họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng tháng 6/2020 và 

kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án trọng điểm quý II/2020 

 
 

Ngày 30/6/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND 

tỉnh đã chủ trì họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng tháng 6/2020 và 

kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án trọng điểm quý II/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 vận 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; đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Bình Gia, Văn 

Quan, Chi Lăng, Hữu Lũng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Văn Lãng, UBND 

thành phố Lạng Sơn và đại diện các chủ đầu tư, nhà đầu tư các dự án trọng điểm, 

gồm: 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 cổ phần May Diêm Sài Gòn, Công ty TNHH Lắp ráp Tuấn 

Nghĩa, Công ty TNHH Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang. 

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

cáo, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó 

Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh kết luận như sau: 

I. Nhận xét chung 

Qua báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và 

ý kiến cơ quan liên quan cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2020 các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư, nhà đầu tư đã có nhiều nỗ 

lực, cố gắng trong công tác giải phóng mặt bằng cũng như tổ chức triển khai thực 

hiện các dự án trọng điểm. Trong bối cảnh gặp nhiều bất lợi như: thời tiết mưa 

nhiều, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19… nhưng các dự án đầu tư công trọng 

điểm vẫn cơ bản bám được theo tiến độ đề ra; một số dự án đầu tư bằng nguồn 

vốn ngoài ngân sách nhà nước tiến độ đạt khá như: dự án Khu đô thị mới Hữu 

Lũng, huyện Hữu Lũng; dự án Đền thờ Chi Lăng, huyện Chi Lăng (giai đoạn 1). 
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Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn nhiều dự án tiến độ triển khai chậm, nhiều chủ 

đầu tư chưa quan tâm tới công tác hoàn ứng khối lượng tại Kho bạc Nhà nước 

tỉnh, số kinh phí tạm ứng quá hạn chưa được xử lý còn lớn… 

Về công tác giải phóng mặt bằng: nhìn chung tiến độ còn chậm, do nhiều 

nguyên nhân như: thời tiết bất lợi, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19…; bên 

cạnh đó nhiều huyện, thành phố cũng chưa thực sự chủ động trong công tác giải 

phóng mặt bằng. Năm 2020 là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nên cấp ủy, 

chính quyền từ xã đến huyện phải triển khai thực hiện nhiều nội dung công tác 

nên có phần ảnh hưởng tới tiến độ giải phóng mặt bằng; mặt khác, một số nhà 

đầu tư phối hợp chưa chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc giải quyết 

các khó khăn, vướng mắc của dự án; việc tập trung nguồn lực của một số nhà đầu 

tư để triển khai dự án, việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan và nhà 

đầu tư một số dự án chưa đạt yêu cầu. 

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới 

Để công tác giải phóng mặt bằng cũng như việc triển khai thực hiện các dự 

án trọng điểm năm 2020 đạt yêu cầu, tiến độ đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 

các cơ quan liên quan thời gian tới tập trung triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng 

tâm sau: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và cơ quan có liên 

quan trong 6 tháng cuối năm tập trung cao độ đẩy nhanh tiến độ thực hiện công 

tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; khẩn trương bàn giao mặt bằng 

cho chủ đầu tư để triển khai thực hiện thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải 

ngân vốn đầu tư công theo đúng yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

UBND tỉnh. 

2. Yêu cầu các nhà đầu tư, chủ đầu tư tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

dự án ngoài ngân sách bảo đảm theo đúng tiến độ quy định; tích cực phối hợp với 

các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp để đẩy nhanh tiến độ tiến độ giải phóng 

mặt bằng; chủ động xây dựng kế hoạch thi công dự án, gửi tới các cơ quan liên 

quan để phối hợp kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện. 

3. Đối với các dự án chưa hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, phê 

duyệt đầu tư: Yêu cầu các chủ đầu tư, cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn 

thiện các thủ tục còn lại, nhất là đối với các dự án đầu tư công. Người đứng đầu 

đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án đầu tư công chịu trách nhiệm trước Chủ 

tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng không giải ngân hết kế hoạch vốn, bị thu 

hồi, hủy dự toán năm 2020. 

Các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, cơ quan liên quan chủ 

động phối hợp, đẩy nhanh tiến độ công tác thẩm định, trình phê duyệt các dự án 

đầu tư công để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo. 

4. Các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân thanh toán vốn đầu 

tư công đã được giao năm 2020; quan tâm thực hiện hoàn ứng khối lượng tại Kho 

bạc Nhà nước tỉnh theo quy định, nhất là đối với các khoản tạm ứng đã quá hạn. 

Trường hợp các chủ đầu tư cố tình không thực hiện, Kho bạc Nhà nước tỉnh chủ 
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trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh có 

chế tài xử lý phù hợp để bảo đảm thực nghiêm quy định pháp luật. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhà 

thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được lựa chọn khánh thành, gắn biển chào 

mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

 III. Về phương hướng xử lý các khó khăn, vướng mắc cụ thể trong 

công tác giải phóng mặt bằng đã báo cáo tại cuộc họp 

 1. Địa bàn thành phố Lạng Sơn  

1.1. Dự án Nhà ở xã hội số 2  

Yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn bám sát tiến độ giải phóng mặt bằng 

dự án đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại các văn bản liên quan; tiếp tục rà soát kỹ 

các trường hợp tương tự hộ ông Hà Mạnh Phúc và hộ ông Nguyễn Quang Hào tại 

dự án trên, cũng như các dự án khác trên địa bàn thành phố để đề xuất phương án 

xử lý bảo đảm công bằng, không tạo tiền lệ phức tạp; đồng thời nghiên cứu thêm 

phương án cho các hộ thuê nhà ở xã hội để giải quyết khó khăn về nhà ở, gửi Sở 

Tài nguyên và Môi trường xem xét trước ngày 10/7/2020.  

Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, thẩm định đề xuất của UBND 

thành phố Lạng Sơn, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện trước ngày 

15/7/2020.  

 1.2. Dự án mở rộng đường giao thông (ngõ) khu dân cư đường Trần 

Hưng Đạo (phía sau bệnh viện Y dược học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn cũ), 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn 

Đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 

229/BC-STNMT ngày 25/6/2020, cụ thể: 

Do nguồn gốc nhà tạm của gia đình bà Nguyễn Thị Trường tạo lập trái 

phép trên đất của Bệnh viện từ trước năm 2008 (năm 2016 đã sửa chữa lại như 

hiện nay), Chủ tịch UBND tỉnh không đồng ý với kiến nghị của UBND thành phố 

Lạng Sơn về việc hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Trường 100% giá trị vật kiến trúc xây 

dựng trái phép trên đất không đủ điều kiện bồi thường và hỗ trợ để ổn định đời sống 

bằng việc giao 01 ô đất tại khu tái định cư. 

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý áp 

dụng biện pháp hỗ trợ khác về công trình, vật kiến trúc để hỗ trợ cho gia đình bà 

Trường, giá trị hỗ trợ bằng 50% giá trị đơn giá bồi thường công trình, vật kiến 

trúc tại thời điểm phê duyệt phương án đối với các trường hợp xây dựng công 

trình vật kiến trúc do gia đình bà Trường đã tạo lập trái phép trên đất của Bệnh 

biện Y học cổ truyền tỉnh (cũ) theo hiện trạng.  

1.3. Dự án đầu tư xây dựng công trình Tiểu khu tái định cư khối 9, 

phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn 

Để bảo đảm quyền lợi cho các hộ gia đình trong phạm vi khu đất thực hiện 

dự án Tiểu khu tái định cư khối 9, phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, căn 

cứ quy định tại Điều 25, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 
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phủ và khoản 3, Điều 16, Quyết định 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi 

trường và UBND thành phố Lạng Sơn về việc áp dụng biện pháp hỗ trợ khác để 

ổn định đời sống, sản xuất cho các hộ gia đình, cá nhân liên quan, cụ thể như sau: 

- Về đất đai, cây trồng, vật nuôi: Đồng ý cho UBND thành phố Lạng Sơn 

đo đạc, kiểm đếm và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành, 

đối trừ giá trị đã được phê duyệt tại Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 

29/9/2009 của UBND tỉnh để thực hiện chi trả giá trị thực lĩnh cho các hộ gia 

đình, cá nhân. 

- Về công trình vật kiến trúc: Đồng ý cho phép tính hỗ trợ đối với toàn bộ 

công trình nhà ở, vật kiến trúc theo thời điểm xây dựng cho các hộ gia đình bị 

ảnh hưởng dự án theo từng thời điểm cụ thể như đề xuất của UBND thành phố 

Lạng Sơn. 

- Về tái định cư: Giao UBND thành phố Lạng Sơn kiểm tra, rà soát, báo 

cáo đối với từng trường hợp cụ thể, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp 

các cơ quan liên quan thẩm định, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong kỳ họp 

chuyên đề tháng 7/2020. 

1.4. Dự án điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I 

Qua phân tích, thảo luận cho thấy việc phân chia tài sản thừa kế của ông 

Trình Chỉ Thàng không bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật. Vì vậy, không 

có cơ sở để xem xét, thực hiện hỗ trợ khác đối với 3 hộ gia đình: Trình Văn 

Hạnh, Trình Thị Phong, Trình Thị Hường (là 3 người con của ông Thàng) theo đề 

nghị của UBND thành phố Lạng Sơn. 

 Để tạo thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng, đề nghị nhà đầu tư dự 

án chủ động nghiên cứu, xem xét thực hiện các biện pháp hỗ trợ khác phù hợp 

với khả năng của đơn vị cho 3 hộ gia đình nêu trên. 

1.5. Dự án trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn 

- Đối với hỗ trợ khác về đất để ổn định đời sống, sản xuất:  

Việc thu hồi đất đã được thực hiện từ năm 2017, tuy nhiên do một số 

nguyên nhân khách quan nên dự án phải chia làm 2 giai đoạn, nhưng quá trình tổ 

chức thực hiện là liên tục. Để thực hiện đúng các văn bản pháp luật hiện hành, 

đồng thời không tạo sự khác biệt giữa các hộ bị thu hồi đất trong cùng 01 dự án, 

Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với đề xuất của UBND thành phố Lạng Sơn về việc 

áp dụng biện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất cho người 

bị thu hồi đất, giá trị hỗ trợ bằng giá trị phần chênh lệch giữa 02 phương án bồi 

thường, hỗ trợ tính theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 và 

Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh. 

- Đối với hỗ trợ khác về công trình, vật kiến trúc:  

Để bảo đảm công bằng và đồng bộ về cơ chế, chính sách hỗ trợ như đã 

được thực hiện đối với các dự án khác trên địa bàn tỉnh, căn cứ quy định tại Điều 

25, Nghị định số 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 
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của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và 

Môi trường và UBND thành phố Lạng Sơn: cho áp dụng biện pháp hỗ trợ khác để 

hỗ trợ về công trình, vật kiến trúc cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi 

dự án Trụ sở Công an tỉnh tương tự như dự án Khu tái định cư và dân cư Nam 

Nguyễn Đình Chiểu, dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trần Quang Khải theo 

Thông báo số 748/TB-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh. 

1.6. Dự án Khu đô thị Phú Lộc III 

Để bảo đảm công bằng và đồng bộ về cơ chế, chính sách hỗ trợ như đã được 

thực hiện đối với các dự án khác trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện dự án, căn cứ quy định tại Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ và khoản 3, Điều 16 Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố Lạng 

Sơn, cụ thể như sau:  

- Hỗ trợ khác về công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp trước 

ngày 01/7/2004 cho hộ ông Đỗ Phi Hổ, bà Đỗ Thị Hằng, ông Đỗ Thế Huynh, mức 

hỗ trợ bằng 80% tổng giá trị công trình, vật kiến trúc, đơn giá tính theo Quyết định 

số 16/2015/QĐ- UBND ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh. 

- Đối với các trường hợp khác bị ảnh hưởng thuộc dự án Khu đô thị Phú Lộc 

III có công trình, vật kiến trúc tạo lập trái phép, không đủ điều kiện bồi thường: 

cho áp dụng biện pháp hỗ trợ khác để hỗ trợ về công trình, vật kiến trúc cho các hộ 

gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng tương tự như dự án Khu tái định cư và dân cư Nam 

Nguyễn Đình Chiểu, dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trần Quang Khải theo 

Thông báo số 748/TB-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh. 

 2. Địa bàn huyện Cao Lộc 

 Dự án Xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 

và Khu tái định cư Hợp Thành: 

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu thực hiện dự án theo đúng chỉ đạo của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, yêu cầu UBND huyện Cao Lộc và các cơ quan liên 

quan thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 299/TB-

UBND ngày 06/6/2020, chủ động thực hiện các công việc kiểm đếm, lập hồ sơ, 

thủ tục, tổ chức giải phóng mặt bằng đối với diện tích ngoài đất lúa; riêng đối với 

diện tích đất lúa, sẽ thực hiện quy trình thu hồi, giải phóng mặt bằng ngay sau khi 

có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất. 

3. Địa bàn huyện Văn Lãng 

Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại Khu II, Thị trấn Na Sầm, 

huyện Văn Lãng: 

- Đối với các hộ đề nghị bồi thường theo hiện trạng là đất trồng cây lâu 

năm và cây hàng năm: 

+ UBND huyện Văn Lãng chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

Dự án căn cứ các quy định pháp luật hiện hành và nguyên tắc bồi thường, cách xác 
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định loại đất, quá trình sử dụng và hiện trạng sử dụng đất,... để xem xét xác định loại 

đất cụ thể đối với từng trường hợp, lập phương án trình UBND huyện ban hành 

Quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 16 hộ gia 

đình theo đúng thẩm quyền. Đối với nội dung UBND huyện dự kiến bồi thường 

theo loại Đất ở tại đô thị (ODT) đối với 05 thửa, diện tích 544,4 m2 cần lưu ý xem 

xét kỹ, thực hiện bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định về bồi thường, tránh việc 

bồi thường sai làm gây thất thoát ngân sách nhà nước. 

+ Đối với các trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không đúng mục đích sử 

dụng đất thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định tại điểm d, 

khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai: UBND huyện thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận 

hoặc chỉnh lý đối với các thửa đất đó sau khi ban hành quyết định thu hồi đất theo 

quy định, không ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận riêng theo quy định 

tại Điều 106 Luật Đất đai. 

- Về việc đề nghị hỗ trợ khác giao đất tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất 

ở, nhà ở nhưng còn nơi ở khác trên địa bàn thị trấn Na Sầm. 

+ Đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện 

Văn Lãng về việc hỗ trợ giao cho hộ gia đình ông Phạm Công Lộc 01 ô đất tại 

quỹ đất tái định cư thuộc dự án trên với giá thu tiền sử dụng đất bằng giá đất quy 

định tại khu tái định cư nhân với hệ số K=1,2. 

- Đối với đề xuất hỗ trợ công trình nhà ở, vật kiến trúc cho các hộ xây dựng 

nhà, công trình sau khi đã có thông báo thu hồi đất thực hiện Dự án. 

Nhất trí với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc không bồi 

thường công trình nhà ở, vật kiến trúc do gia đình các ông: Lê Văn Lưu, Trần 

Ngọc Lục, Nông Văn Đức do xây dựng trái phép sau ngày 01/7/2014. 

- Đối với các nội dung khác thuộc dự án, UBND huyện Văn Lãng chủ 

động nghiên cứu ý kiến, hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo 

số 229/BC-STNMT ngày 25/6/2020 để thực hiện theo quy định. 

4. Địa bàn huyện Hữu Lũng  

Đối với vướng mắc trong việc tính toán, áp giá đối với vườn cây giống 

cung cấp hom: giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chủ trì, phối 

hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hữu Lũng và cơ quan liên 

quan nghiên cứu, tính toán kỹ các phương án thực hiện phù hợp với tình hình 

thực tế, không để các hộ bị ảnh hưởng chịu nhiều thiệt thòi, nhưng phải bảo đảm 

khả năng tổ chức thực hiện, tránh phát sinh hệ lụy, tiền lệ xấu; báo cáo, đề xuất 

UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện trước ngày 15/7/2020. 

5. Địa bàn huyện Lộc Bình 

5.1. Dự án Hồ chứa nước Bản Lải (giai đoạn 1) 

- Đối với loại đất trên Bản đồ địa chính đo đạc năm 2010 thể hiện là đất 

sông, suối (SON): đồng ý với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường cho phép 

UBND huyện Lộc Bình thực hiện tính toán, lập phương án bồi thường, hỗ trợ các 

hộ gia đình theo quy định hiện hành đối với các thửa đất được sử dụng ổn định, 
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liên tục từ thời ông cha để lại và các thửa đất có nguồn gốc do người dân khai phá 

nắn suối (nắn suối sang vị trí khác) từ sau năm 2010 đến trước thời điểm có thông 

báo thu hồi đất; loại đất tính bồi thường, hỗ trợ theo hiện trạng đang sử dụng. 

Đồng ý tính hỗ trợ bằng một lần đơn giá đất của UBND tỉnh, loại đất được 

tính hỗ trợ theo mục đích đất đang sử dụng đối với các thửa đất nằm ở ta luy 

sông, suối. 

- Đối với các hộ gia đình xây dựng nhà ở từ sau ngày 01/7/2014 đến trước 

khi có thông báo thu hồi đất: UBND huyện Lộc Bình có trách nhiệm nghiên cứu 

ý kiến, hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 229/BC-

STNMT ngày 25/6/2020 để thực hiện theo quy định. 

- Về việc bồi thường, hỗ trợ đối với đường bê tông nông thôn, một số hạng 

mục của trường học, nhà văn hóa thôn, miếu do người dân tự đóng góp tiền mua 

vật liệu và ngày công để xây dựng:  

+ Đối với đường giao thông nông thôn và một số hạng mục công trình của 

trường học: do đây là các công trình thực hiện theo phương thức xã hội hóa, Nhà 

nước và Nhân dân cùng làm trên tinh thần tự nguyện đóng góp; mặt khác, khi các 

hộ di chuyển đến nơi ở mới thì các công trình này cũng được Nhà nước đầu tư 

theo quy định. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với đề nghị của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc không bồi thường, hỗ trợ hạng mục nêu trên, giao 

UBND huyện Lộc Bình tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành thực hiện 

giải phóng mặt bằng theo quy định. 

+ Đối với phần kinh phí xây dựng miếu, nhà văn hóa thôn: nếu xác định 

đầy đủ căn cứ, chứng từ chứng minh được có phần kinh phí do cộng đồng dân cư 

đóng góp thì UBND huyện thực hiện bồi thường theo thẩm quyền. 

5.2. Dự án mở rộng khai trường bãi đổ thải giai đoạn I -Công ty Than 

Na Dương. 

UBND huyện Lộc Bình tiếp tục nghiên cứu, tham khảo ý kiến của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 229/BC-STNMT ngày 25/6/2020 để thực 

hiện tiếp các nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án bảo đảm 

phù hợp với tình hình thực tế, tránh phát sinh các tình huống phức tạp. 

IV. Một số nội dung liên quan khác 

1. Về việc xây dựng giá đất cụ thể: UBND các huyện, thành phố chủ động 

xây dựng giá đất cụ thể cho các dự án trên địa bàn gửi Sở Tài nguyên và Môi 

trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để phục vụ công tác giải phóng 

mặt bằng. Đồng thời, các chủ đầu tư cũng có trách nhiệm chủ động đề xuất với 

các huyện các công việc cần thực hiện liên quan đến dự án của mình để đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện. 

2. Dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng 

Việc điều chỉnh quy hoạch khu đất tái định cư cũng như các nội dung khác 

liên quan đến quy hoạch của dự án cần được rà soát kỹ để thực hiện điều chỉnh, 

giảm tối đa số lần điều chỉnh quy hoạch của dự án. Yêu cầu Liên danh Công ty 
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cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn và Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát 

tiếp tục phối hợp với UBND huyện Hữu Lũng, Sở Xây dựng nghiên cứu kỹ 

các nội dung liên quan để đề xuất cùng với nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao 

(liên quan đến Cửa hàng xăng dầu số 15) tại Thông báo số 258/TB-UBND 

ngày 07/5/2020. 

UBND huyện Hữu Lũng chủ động xây dựng giá đất tái định cư dự án, 

gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo 

quy định; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án. 

3. Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế kỹ thuật nhà xưởng Phúc 

Khang thuộc khu Phi thuế quan 

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

phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý các vấn đề liên quan đến mốc giới 

quy hoạch dự án, bàn giao cho nhà đầu tư trước ngày 10/7/2020. 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

tỉnh, UBND huyện Văn Lãng và các cơ quan liên quan rà soát phần diện tích 

đất Nhà nước đã tổ chức giải phóng mặt bằng sạch nằm trong phạm vi của dự 

án, trước ngày 17/7/2020 báo cáo, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý bảo 

đảm phù hợp với quy định pháp luật về đất đai hiện hành cũng như tình hình 

thực tế. 

UBND huyện Văn Lãng tích cực hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác giải 

phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng sạch, triển khai thi công dự án. /. 
 

 

 

 

Nơi nhận:                       
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- 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); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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