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BÁO CÁO 

Rà soát tổng kinh phí BT, HT và TĐC dự án Hồ chứa nước Bản Lải, 

giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn trên địa bàn huyện Đình Lập 

 
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
 

   Căn cứ công văn số 854/XD-TĐ ngày 05/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và 

phát triển Nông thôn về việc rà soát tổng mức đầu tư hợp phần bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư Dự án Hồ chứa nước Bản Lải, giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

           Thực hiện công văn số 893/SNN-QLXDCT ngày 09/7/2019 của Sở Nông 

nghiệp và phát triển Nông thôn về việc rà soát tổng mức đầu tư hợp phần bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; 

UBND huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

  1. Dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án. 

- Dự án Hồ chứa nước nước Bản Lải bị ảnh hưởng bởi 06 thôn thuộc Xã 

Bính Xá, gồm: thôn Pò Háng, Nà Loòng, Pò Phát, Nà Táng, Khẩu Nua và thôn 

Bản Xả. 

- Huyện Đình Lập được giao nhiệm vụ GPMB đối với 03 hạng mục: Hạng 

mục Tái định cư; hạng mục Cầu Pò Háng và xử lý các đoạn tránh ngập trên QL 

31; hạng mục Lòng hồ, với tổng diện tích là 332,5 (chưa có diện tích đất sản 

xuất của khu TĐC). 

  1.1. Dự toán đối với các phương án đã có Quyết định đã phê duyệt.  

          - Hiện nay, UBND huyện đã phê duyệt và chi trả được 09 phương án, với 

tổng số tiền là  91.934.965.329 đồng. 

          - Tuy nhiên, đối với các phương án này vẫn chưa tính toán đối với 02 

khoản hỗ trợ: Hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất theo quy định theo Điều 1, 

Quyết định số 12 và hỗ trợ khác theo Khoản 1, Điều 16, Quyết định 12, do chưa 

tính được tỷ lệ phần trăm mất đất. 

          - Dự toán bổ sung đối với 2 khoản hỗ trợ này như sau: 

     + Phương án cầu Pò Háng (Lần 1): 927.700.000 đồng (hỗ trợ ổn định sản 

xuất 227.700.000 đ; hỗ trợ QĐ khác là 700.000.000đ). 

     + Phương án cầu Pò Háng (Lần 2): 1.297.440.000 đồng (hỗ trợ ổn định 

sản xuất 397.440.000đ; hỗ trợ khác là 900.000.000 đ).  
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          + Phương án Lòng hồ Pò Háng (Lần 1):  625.920.000 đồng (hỗ trợ hỗ trợ 

ổn định sản xuất 115.920.000 đ; hỗ trợ khác là 510.000.000 đ). 

+ Phương án cầu Pò Háng (Lần 3) và Lòng hồ Pò Háng (Lần 2): 

1.317.600.000 đồng (hỗ trợ ổn định sản xuất 597.600.000đ; hỗ trợ khác 

720.000.000 đ).  

  + Phương án Lòng hồ Pò Phát (Lần 1): 1.067.691.000 đồng. 

           + Phương án Lòng hồ Pò Phát (Lần 2): 1.662.522.000 đồng. 

           + Phương án Lòng hồ Pò Phát (Lần 3): 147.246.000 đồng. 

           + Phương án Lòng hồ Pò Phát (Lần 4): 733.000.000 đồng. 

 => Tổng dự toán Mục 1.1: 7.778.119.000 + 91.934.965.329 = 

99.713.084.329 đồng. 

 1.2. Dự toán đối với các phương án đã kiểm đếm, đang tính toán, lập 

phương án.  

 - Phương án Lòng hồ Pò Phát (Lần 5): 11.569.256.000 đồng. 

 - Phương án Lòng hồ Pò Phát (Lần 6): 18.947.000.000 đồng. 

 - Phương án Lòng hồ Nà Loòng: 10.860.160.000 đồng 

 - Phương án Lòng hồ Pò Háng (Lần 3): 34.539.000.000 đồng. 

 - Phương án Lòng hồ Nà Táng: 21.898.000.000 đồng. 

 - Phương án Lòng hồ Bản Xả: 13.557.000.000 đồng 

 => Tổng dự toán Mục 1.2: 111.370.416.000 đồng. 

 (Có các biểu tính toán kèm theo). 

 1.3. Dự toán đối với các phương án ngoài mốc Lòng hồ Pò Phát (do bị 

cô lập). 

 - Phương án Tổ 2: 29.101.000.000 đồng. 

 - Phương án Tổ 3: 29.170.000.000 đồng. 

 - Phương án Tổ 4: 6.357.000.000 đồng. 

 => Tổng dự toán Mục 1.3: 64.628.000.000 đồng. 

Tổng dự toán kinh phí = Mục 1.1 + Mục 1.2 + Mục 1.3 = 

99.713.084.329đ + 111.370.416.000đ + 64.628.000.000đ = 275.711.500.000đ. 

 Đối trừ diện tích đất ở tại khu TĐC tập trung khoảng: 11.000.000.000đ. 

Tổng kinh phí BT, HT cho các hộ gia đình, cá nhân là 264.711.500.000 đồng 

(Hai trăm sáu mươi bốn triệu bảy trăm mười một triệu năm trăm nghìn đồng). 

 Vậy tổng Mục 1 = 264.711.500.000 đồng  
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2. Hạng mục di chuyển hạ tầng kỹ thuật, khắc phục đường giao thông, 

đường nội đồng do bị cô lập; kinh phí đo đạc, kinh phí tổ chức thực hiện 

công tác GPMB.  

 - Di chuyển đường điện: 4.701.221.000 đồng (đã có thiết kế- dự toán): 

 - Di chuyển trạm bơm nước sạch: 1.500.000.000 đ (đã thiết kế - dự toán): 

 - Khắc phục đường vào Đình và đường sản xuất cho thôn Nà Táng do bị 

cô lập: 4.000.000.000 đồng. 

 - Kinh phí trích đo địa chính (theo phương án kỹ thuật – dự toán) đã được 

phê duyệt: 4.960.000.000 đồng 

 - Kinh phí tổ chức thực hiện (theo Thông tư 74 và Quyết định 20 của 

UBND tỉnh): 5.000.000.000 đồng. 

 => Tổng Mục 2: 20.161.221.000 đồng. 

 Tổng dự toán = Mục 1+Mục 2 = 264.711.500.000 + 20.161.221.000 

đồng. 284.872.721.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi bốn tỷ, tám trăm 

bẩy mươi hai triệu, bẩy trăm hai mươi mốt nghìn đồng).  

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Đình Lập về việc rà soát, dự toán 

kinh phí Bồi thường, GPMB Dự án Hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn./. 
ơ 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban QLDA các công trình NN và PTNT; 

- Trung tâm phát triển quỹ đất; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
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