
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:342 /BC-UBND   Đình Lập, ngày 19 tháng 6 năm 2019 

 

 

BÁO CÁO 

Về việc thực hiện dự án trọng điểm quý II và 6 tháng đầu năm 2019  
 

 
 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. 

  

Thực hiện công văn số 757/SKHĐT-KTN, ngày 07/6/2019 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, về việc thực hiện báo cáo dự án trọng điểm quý II năm 

2019 và 6 tháng đầu năm 2019. UBND huyện Đình Lập báo cáo công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm như sau:   

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QÚY II VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019. 

 1. Dự án Đầu tư xây dựng đường Xuân Dương – Ái Quốc. 

    - Huyện Đình Lập đã hoàn thành công tác GPMB đối với dự án Đường 

Xuân Dương – Ái Quốc, các trường hợp vướng mắc, tranh chấp cũng đã giải 

quyết xong. Với tổng chiều dài toàn tuyến 10,69km; tổng diện tích đất thu hồi là 

23,2ha; 126 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng, tổng  kinh phí BT, HT và TĐC là 

8.416.085.000 đồng.  Đã thực hiện chi trả đầy đủ cho các hộ gia đình, cá nhân 

theo quy định. 

    - Hiện nay đang hoàn thiện hồ sơ thanh toán đối với Hạng mục: Di chuyển, 

khắc phục đường điện 0,4KV để GPMB, với tổng kinh phí là 138.153.576 đồng. 

     2. Dự án Đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh 

Lạng Sơn. 

2.1. Kết quả cắm mốc và bàn giao mốc ranh giới phạm vi khu vực 

GPMB; thông báo thu hồi đất. 

- Đã thực hiện xong công tác cắm mốc, bàn giao mốc ranh giới phạm vi 

GPMB hạng mục Lòng hồ Bản Lải. 

- Hoàn thành công tác thông báo thu hồi đất đối với toàn bộ phạm vi ngập 

lòng hồ và phạm vi cô lập thuộc thôn Pò Phát, xã Bính Xá. 

2.2. Về công tác trích lục, trích đo bản đồ địa chính. 

  - Tổng diện tích mốc cắm phạm vi GPMP là 332,5ha, gồm 03 Hạng mục: 

Hạng mục Cầu Pò Háng và xử lý các đoạn tránh ngập trên QL 31; Hạng mục quy 

hoạch khu dân cư TĐC và Hạng mục Lòng hồ. 

  - Đã thực hiện xong công tác đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa 

chính trên tổng diện tích 332,5/332,5ha. Trong đó hạng mục Lòng hồ, có tổng 

diện tích 319 ha. Hiện nay, đang tiếp tục, kiểm tra rà soát và đo đạc những 

trường hợp phát sinh và chỉnh sửa sai sót.  
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  2.3. Về công tác đo đạc, kiểm đếm, thống kê về đất đai và tài sản trên đất 

thu hồi bị thiệt hại, phát tờ khai hướng dẫn người bị thiệt hại kê khai tài sản. 

  - Đối với Hạng mục cầu Pò Háng và xử lý các đoạn tránh ngập QL31: Đã 

đo đạc, kiểm đếm xong.  

  - Đối với Hạng mục Lòng hồ: Đã đo đạc, kiểm đếm, lập biên bản được 160 

hộ, diện tích 27 ha thuộc các thôn Pò Háng, Nà Loòng và thôn Pò Phát. 

  2.4. Về công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

          - Đã phê duyệt được 03 phương án BT, HT và TĐC đối với Hạng mục 

Lòng hồ thuộc phạm vi thôn Pò Phát và thôn Pò Háng, với tổng kinh phí BT, HT 

là 37.377.075.000 đồng; tổng số 57 hộ gia đình, cá nhân; tổng diện tích thu hồi 

24,91ha. 

- Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, đã phê duyệt được 05 phương án, với tổng 

số 101 hộ gia đình, 01 tổ chức, tổng kinh phí BT, HT là 60.616.696.000 đồng. 

- Lũy kế từ trước đến hết ngày 20/6/2019. 

+ Đã phê duyệt được 08 phương án, với 165 hộ gia đình và 01 tổ chức; tổng 

kinh phí 75.537.422.000 đồng. Tổng số hộ đủ điều kiện được bố trí tái định cư là 

29 hộ gia đình. 

+ Tæng diÖn tÝch ®· thu håi, gi¶i phãng mÆt bằng là 404.045,7m
2
.Trong đó: 

Đất ở tại nông thôn: 9.186,6m
2
; 

 Đất trồng lúa: 196.302,6m
2
; 

 Đất trồng cây lâu năm: 25.705,0m
2
; 

 Đất trồng cây hàng năm khác: 62.435,6m
2
; 

 Đất trồng rừng sản xuất: 105.645,7m
2
; 

 Đất nuôi trồng thủy sản: 3.057,1m
2
; 

 Đất trụ sở cơ quan: 1.713,1m
2
. 

                         (Có biểu chi tiết kèm theo). 

- Đã hoàn thiện, đang trình thẩm định, phê duyệt đối với 01 phương án: 

Cầu Pò Háng, xử lý các đoạn tránh ngập trên QL 31 (lần 3) và lòng hồ Pò Háng 

(Lần 2), với tổng số 84 hộ; 102 thửa đất, diện tích 1,22 ha. Tổng số tiền BT, HT 

là 16.675.313.000 đồng.  

 - Đang tính toán, lập phương án đối với 04 phương án, tổng số 120 hộ gia 

đình, tổng diện tích 27ha; tổng kinh phí 32.000.000.000 đồng. 

 2.5. Về công tác thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ. 

 - Đã thực hiện chi trả đối với 03 phương án thuộc Hạng mục Lòng hồ Pò 

Phát (lần 2, lần 3 và lần 4) cho 57 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi Hạng 

mục Lòng hồ thuộc phạm vi thôn Pò Phát, tổng số kinh phí là 37.377.075.000 

đồng (các hộ gia đình đã nhận đầy đủ số tiền theo phương án đã phê duyệt). 
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- Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019: Đã chi trả được 101 hộ gia đình, 01 tổ chức 

với 60.616.696.000 đồng. 

- Lũy kế cho đến nay đã chi trả được 165 hộ gia đình, 01 tổ chức; tổng kinh 

phí BT, HT là 75.537.422.000 đồng.  

Về công tác giải quyết đơn thư. 

         Số đơn thư tiếp nhận 11 đơn kiến nghị, phản ánh. Trong đó 07 đơn gửi 

UBND xã Bính Xá; 03 đơn gửi Hội đồng BT, HT và TĐC và 01 đơn gửi Bộ 

trưởng Bộ TNMT(đơn gửi vượt cấp). Đã giải quyết xong đối với 11/11 đơn. 

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUÝ III, NĂM 2019. 

Công tác GPMB đối với dự án Hồ chứa nước Bản Lải. 

- Phê duyệt và chi trả đối với Phương án Cầu Pò Háng, xử lý các đoạn tránh 

ngập trên QL 31 (lần 3); Lòng hồ Pò Háng (Lần 2), với tổng số 84 hộ; 102 thửa 

đất, diện tích 1,22 ha. Tổng số tiền BT, HT là 16.675.313.000 đồng. Thời gian 

thực hiện (đầu tháng 7). 

- Lập và hoàn thiện để trình thẩm định, phê duyệt đối với 04 phương án 

thuộc Hạng mục Lòng hồ phạm vi thôn Pò Phát (lần 5+lần 6); Lòng hồ thôn Pò 

Háng (lần 3); Lòng hồ thôn Nà Loòng, tổng số 160 hộ; tổng diện tích 27ha; tổng 

kinh phí ước khoảng 32 tỷ đồng. 

 - Tiếp tục kiểm đếm đối với Hạng mục ngập Lòng hồ thuộc phạm vi thôn 

Nà Táng, thôn Bản Xả (thực hiện trong tháng 8, tháng 9). 

   - Tiếp tục kiểm đếm đối với phạm vi ngoài mốc ngập Lòng hồ thuộc phạm 

vi thôn Pò Phát (do bị cô lập). Thực hiện trong tháng 8, tháng 9. 

  III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Đề nghị UBND tỉnh sớm có ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn đối với các trường 

hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đình 

Lập để huyện hoàn thiện và phê duyệt phương án BT, HT và TĐC theo quy định, 

đảm bảo tiến độ đề ra (UBND huyện đã có văn bản số 428/UBND-HĐBT ngày 

24/4/2019 gửi UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường). 

- Đề nghị UBND tỉnh sớm có ý kiến chỉ đạo xử lý đối với diện tích đất sản 

xuất của người dân bị cô lập thuộc thôn Nà Táng (UBND huyện đã có báo cáo 

283/BC-UBND ngày 27/5/2019 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường). 

- Đối với dự án Hồ chứa nước Bản Lải, phần lớn là diện tích đất nằm trong 

vùng ngập Lòng hồ và chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp (đất trồng lúa và đất 

trồng cây hàng năm) của bà con nhân dân. Công tác GPMB bắt đầu triển khai 

thực hiện từ tháng 5/2018 đến trước ngày 15/5/2019 đã thực hiện kiểm đếm, phê 

duyệt được 08 phương án và chi trả được 75.537.422.000 đồng, của 165 hộ gia 

đình và 01 tổ chức, đạt trên 30% khối lượng đền bù, GPMB của toàn dự án.  

Dự án hồ chứa nước Bản Lải là dự án đặc thù nên ngoài việc áp dụng bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư theo cơ chế hiện hành, còn được áp dụng theo cơ chế 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện. Trong đó, cơ chế 
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hiện hành đang được áp dụng để bồi thường, hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng là 

(Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015; Quyết định số 

37/2018/QĐ-UBND ngày 28/4/2018 và Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 

17/7/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn). 

Ngày 02/5/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 

10/2019/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4, Điều 2 

Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/4/2018 của UBND tỉnh về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều tại quy định ban hành kèm theo các Quyết định quy 

định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Và 

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2019. Tại Điều 2, Quyết định số 

10/2019/QĐ-UBND có quy định về Điều khoản chuyển tiếp: 
“
Trường hợp tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân có quyết định thu hồi đất và có phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất 

đai trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo 

phương án đã phê duyệt
”
. 

   Nội dung về sửa đổi, bổ sung như sau: 

 

STT Theo quyết định số 12/2015/QĐ-

UBND và Quyết định 37/QĐ-

UBND 

Theo Quyết định số 

10/2019/QĐ-UBND 

1 

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và 

tìm kiếm việc làm đối với trường hợp 

nhà nước thu hồi đất rừng sản xuất 

của HGĐ, cá nhân bằng 03 lần giá 

đất cùng loại trong Bảng giá đất của 

tỉnh. 

Chỉ hỗ trợ bằng 01 lần giá đất 

rừng sản xuất 

2 

Tại Khoản 1, Điều 16, Quyết định số 

12 quy định về Hỗ trợ khác để tái 

định cư, ổn định đời sống và sản 

xuất: 
“
Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp 

sản xuất nông nghiệp bị thu hồi từ 

30% diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp trở lên thì ngoài việc được bồi 

thường, hỗ trợ về đất còn được hỗ trợ 

một khoản tiền bằng 50% giá đất ở 

liền kề theo Bảng giá đất do UBND 

tỉnh quy định. Diện tích được hỗ trợ 

tối đa không quá 05 lần hạn mức 

giao đất ở tại địa phương
”
.  

Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3, 

Điều 2 Quyết định 10: 
“
Đối với 

hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản 

xuất nông nghiệp và sống bằng 

nguồn thu nhập chủ yếu từ đất 

nông nghiệp, bị thu hồi đất sản 

xuất nông nghiệp thì ngoài việc 

được hỗ trợ về đất còn được hỗ 

trợ bằng 01 lần giá đất nông 

nghiệp cùng loại quy định trong 

bảng giá đất
” 

 

Nếu thực hiện theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND để xây dựng phương 

án BT, HT cho các hộ dân thì trong cùng một dự án (đặc biệt là dự án lớn, trọng 

điểm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cả cộng đồng dân cư),  lại áp dụng 
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02 cơ chế, chính sách khác nhau sẽ rất khó khăn trong công tác GPMB, xảy ra sự 

so bì giữa các hộ đã nhận tiền bồi thường trước với các hộ chưa được phê duyệt 

phương án bồi thường và chưa nhận tiền bồi thường do có sự chênh lệch về giá 

trị bồi thường, hỗ trợ. Dẫn đến việc không đảm bảo công bằng giữa các hộ bị ảnh 

hưởng trong cùng một dự án, dễ phát sinh đơn thư khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.  

Hiện nay, dự án triển khai thực hiện đang nhận được sự ủng hộ, đồng thuận 

của người dân. Mặt khác, để đảm bảo sự công bằng về quyền lợi giữa các hộ 

dân, đồng thời tạo sự đồng thuận của bà con nhân dân trong vùng dự án, nhằm 

đẩy nhanh tiến độ GPMB, đảm bảo kế hoạch dự án, tránh đơn thư khiếu kiện…. 

UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét cho phép huyện tiếp 

tục thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Lải theo cơ chế chính sách đã và đang áp 

dụng (Quyết định số 12/QĐ-UBND; Quyết định số 37/QĐ-UBND và Quyết định 

số 45/QĐ-UBND), không áp dụng các quy định tại Quyết định số 10/2019/QĐ-

UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

  Trên đây là Báo cáo của UBND huyện Đình Lập về tình hình, kết quả thực 

hiện công tác GPMB dự án trọng điểm Quý II và 6 tháng năm 2019 và Kế hoạch 

thực hiện Quý III năm 2019./.  
 

 

  Nơi nhận: 
 - Như kính gửi; 

 - Sở Nông nghiệp và PTNT; 

 - TT Huyện ủy; 

 - TT HĐND huyện; 

 - CT, các PCT UBND huyện; 

 - Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT; 

 - Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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