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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng  

các dự án trọng điểm quý I năm 2021 

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

 

Thực hiện Công văn số 385/SKHĐT-QLĐTC ngày 12/3/2021 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về báo cáo dự án trọng điểm quý 1 năm 2021, 

UBND huyện Đình Lập báo cáo kết quả thực hiện các dự án trọng điểm quý 1 

năm 2021 trên địa bàn huyện như sau: 

1. Dự án Hồ chứa nước Bản Lải 

- Hạng mục Cầu Pò Háng và xử lý đoạn tránh ngập trên QL31 và hạng mục 

di chuyển trạm bơm nước thô thị trấn Đình Lập và bổ sung di chuyển đường dây 

35 kv, bổ sung lòng hồ Pò Háng: Đang thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ 

bổ sung đất đai và tài sản đối với 08 hộ dân, diện tích 1.012,9 m2, với kinh phí 

bồi thường là 134.453.000 đồng. 

- Hạng mục cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào khu sản xuất thôn Nà Táng, 

xã Bính Xá: Đang thẩm định phương án theo quy định đối với 10 hộ gia đình, 

tổng diện tích 1.688,2m2; tổng kinh phí BT, GPMB là 256.620.000 đồng. 

- Hạng mục cải tạo, nâng cấp tuyến đường Pò Háng – Pò Phát, xã Bính Xá: 

Đã đo đạc, kiểm đếm xong, hiện nay đang tiến hành tính toán, lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư theo kế hoạch để niêm yết, công khai theo quy định, 

tổng số 36 hộ, diện tích 1,8ha, tổng kinh phí BT, HT dự kiến là 1,9 tỷ đồng.  

- Đối với diện tích đất các hộ sử dụng đất không liên tục: 

+ Đã thành lập đoàn công tác để tổ chức thẩm tra, xác minh tại thực địa 

những diện tích đất sử dụng không liên tục. Đồng thời lập phương án BT, HT 

đối với các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kết 

luận của UBND tỉnh. Cụ thể, hiện nay đang thẩm định phương án bồi thường 

phạm vi lòng hồ Pò Phát (Lần 10), phương án phạm vi thôn Nà Lòong  (lần 2), 

phương án phạm vi lòng hồ Pò Háng  (lần 6) và phương án phạm vi lòng hồ 

thôn Bản Xả, Nà Táng, Pò Phát (lần 11), với tổng số 72 hộ, tổng diện tích 

4,98ha; tổng kinh phí BT, HT là 8,39 tỷ đồng.  

- Về giao đất tái định cư: Sau khi khu tái định cư tập trung xây dựng xong 

sẽ tiến hành thực hiện các thủ tục về giao đất cho các hộ theo quy định. 



 2 

2. Công trình đường Khau Bân - Còn Quan - Nà Lừa 

- Phạm vi xã Đình Lập: Đã thực hiện chi trả đầy đủ kinh phí BT, HT và 

TĐC cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng và đã bàn giao mặt bằng sạch 

cho chủ đầu tư thực hiện dự án với tổng số 52 hộ, 01 tổ chức, tổng diện tích 

19,17ha, tổng kinh phí BT, HT là 5,5 tỷ đồng.  

+ Phạm vi xã Bính Xá: Đã thực hiện chi trả đầy đủ kinh phí BT, HT và 

TĐC cho 105 hộ và 02 tổ chức với kinh phí là 12,5 tỷ đồng, diện tích là 11,25 

ha. Các hộ gia đình, cá nhân tổ chức này đã bàn giao mặt bằng cho Hội đồng bồi 

thường. Đối với 02 trường hợp hộ dân chưa nhận tiền bồi thường thuộc phạm vi 

xã Bính Xá do tranh chấp đất đai, với diện tích 0,1ha, hiện nay UBND xã Bính 

Xá đang tiến hành giải quyết tranh chấp theo thẩm quyền. Sau khi có kết quả 

giải quyết, Hội đồng bồi thường huyện sẽ tiến hành chi trả tiền cho hộ dân theo 

quy định. 

3. Đề xuất, kiến nghị 

Đề nghị Chủ đầu tư dự án Hồ chứa nước Bản Lải xem xét, sớm điều chỉnh 

bản vẽ thiết kế khu tái định cư Pò Háng để làm căn cứ cho huyện thực hiện trích 

đo địa chính phục vụ công tác xác định giá đất cụ thể, kịp thời giao đất tái định 

cư cho các hộ gia đình đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra.  

UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Lạng Sơn xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng TN và MT; 

- Trung tâm PTQĐ huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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