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Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Bính Xá. 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn Ban hành quy định Chi tiết một số điều của Luật Đất đai và Nghị 

định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CPngày 06/01/2017của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định 5804/QĐ-BNN-XD ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công 

trình Hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng 

công trình hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Hiện nay Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng 

để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Bản Lải, giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn. 

Ngày 30/12/2020 Hội đồng đã phối hợp cùng UBND xã Bính Xá và các cơ 

quan chuyên môn tiến hành họp tiếp nhận ý kiến, đối thoại trực tiếp, giải thích về 

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong thời gian niêm yết công khai lấy ý 

kiến đối với Phương án BT, HT, TĐC Hạng mục Lòng hồ Bản Lải, phạm vi thôn 

Nà Loòng, xã Bính Xá (Lần 2) và Hạng mục Lòng hồ Bản Lải, phạm vi thôn Pò 

Phát, xã Bính Xá (Lần 10) thuộc Dự án hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh 

Lạng Sơn. Trong đó có các ý kiến như sau: 

1. Đối với Hạng mục Lòng hồ, phạm vi thôn Nà Loòng, xã Bính Xá (Lần 2) 

- Ông Lộc Văn Toàn – Thôn Nà Loòng: Các thửa đất ở Pài Ngừ (thửa số 

110, 123, 124, 139, 140, 141, 142, 143, 149 tờ bản đồ số 188) do ông cha tôi khai 
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hoang từ trước năm 1960 sau đó để lại cho gia đình tôi sử dụng liên tục đến nay, 

tuy nhiên UBND xã Bính Xá xác nhận thửa số 124, 139, 140, 141, 142, 143, 149 

do gia đình tôi khai hoang từ năm 2019 và thửa số 110, 123 có diện tích khai 

hoang năm 2019 là không đúng, đề nghị kiểm tra lại. 

- Bà Bế Thị Tời (vợ ông Lộc Văn Nam) – Thôn Nà Loòng: Thửa đất số 287 

tờ bản đồ số 202 do ông cha tôi khai hoang trước năm 1960 để lại cho gia đình sử 

dụng liên tục đến nay, nhưng trong Phương ánUBND xã Bính Xá xác nhận do gia 

đình khai hoang từ năm 2017 là không đúng, đề nghị kiểm tra lại. 

- Bà Bế Thị Anh (vợ ông Vương Văn Pạ) – Thôn Nà Loòng: Thửa đất số 

121 tờ bản đồ số 188 gia đình vẫn canh tác liên tục nhưng trong Phương án 

UBND xã Bính Xá xác nhận là sử dụng không ổn định và không được bồi thường, 

đề nghị kiểm tra lại. 

- Bà Hoàng Thị Thắm (vợ ông Lộc Văn Lực) – Thôn Nà Loòng: Thửa đất 

số 122 tờ bản đồ số 188 của gia đình tôi do ông cha khai hoang để lại, gia đình 

vẫn canh tác với diện tích như thế từ trước đến nay, xung quanh đều có các hộ 

giáp ranh, không mở rộng, trong phương án UBND xã Bính Xá xác nhận là mở 

rộng năm 2019, đề nghị kiểm tra lại. 

 2. Đối với Hạng mục Lòng hồ, phạm vi thôn Pò Phát, xã Bính Xá (Lần 10) 

- Ông Hoàng Văn Đào - Trưởng thôn Pò Phát: 

+Thửa đất số 250 tờ bản đồ số 122 của gia đình tôi có một phần đã sử dụng 

ổn định từ lâu nhưngUBND xã Bính Xá xác nhận là khai hoang năm 2018, và 

không được bồi thường, đề nghị kiểm tra lại. 

+ Thửa số 333 tờ bản đồ số 121 của hộ ông Hoàng Văn Mạ - thôn Pò Phát 

đã sử dụng ổn định, nhưng trong Phương án thì UBND xã Bính Xá xác nhận là sử 

dụng không ổn định, không được bồi thường, đề nghị kiểm tra lại. 

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người có đất thu hồi và thực hiện việc 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng quy định, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư Dự án hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn yêu cầu UBND 

xã Bính Xá kiểm tra, rà soát lại việc xác nhận quá trình sử dụng đất của các hộ nói 

trên và gửi kết quả về Hội đồng (qua Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện) trước 

ngày 14 tháng 01 năm 2021 để Hội đồng hoàn thiện Phương án BT, HT, TĐC 

trình thẩm định và trả lời người có đất thu hồi./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT Hội đồng BT, HT, TĐC; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

- Lưu: VT, HĐBT. 

 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Thanh Đạm 
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