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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện và quyết toán dự án Trường bắn quốc 

gia khu vực I, tỉnh Lạng Sơn trên địa bàn huyện Đình Lập 

 
 

           Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn. 
 

 Thực hiện Công văn số 98/BDT-NV ngày 12/3/2021 của Ban Dân tộc về 

việc đôn đốc hoàn trả ngân sách, thanh toán tạm ứng, quyết toán dự án Trường 

bắn Quốc gia khu vực 1 tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Đình Lập báo cáo tình 

hình thực hiện và quyết toán dự án Trường bắn quốc gia khu vực I tỉnh Lạng 

Sơn trên địa bàn huyện cụ thể như sau: 

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

 Dự án di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực I trên địa bàn 

huyện Đình Lập được thực hiện từ tháng 10/2006 với tổng diện tích đất thu hồi 

là 75.413.516,4m2, trong đó có 07 thôn bị ảnh hưởng của xã Thái Bình là xã có 

điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. 

 Số hộ gia đình, cá nhân, tổ chức (gọi tắt là hộ) bị ảnh hưởng là 305 hộ 

trong đó số hộ phải di chuyển là có 218 hộ với 1.210 nhân khẩu thuộc các dân 

tộc Kinh, Tày, Dao nhưng chủ yếu nhất vẫn là dân tộc Dao. 

 II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN 

 Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-UBND-KTN ngày 25/8/2016 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt đầu tư dự án Di dân tái định cư Trường bắn Quốc 

gia khu vực I, Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 07/11/2007 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Quyết định thu hồi đất cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư 

huyện Đình Lập thực hiện việc bồi thường GPMB Dự án di dân tái định cư 

Trường bắn quốc gia khu vực 1 xã Thái Bình, UBND huyện đã ban hành Quyết 

định thành lập Hội đồng bồi thường GPMB, tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng 

và Ban chỉ đao di dân Dự án Trường bắn TB I xã Thái Bình. Trong quá trình 

thực hiện Ban chỉ đạo di dân, Hội đồng và tổ chuyên môn giúp việc Hội đồng 

thường xuyên được kiện toàn, củng cố khi có sự thay đổi về nhân sự các phòng, 

ban và lãnh đạo huyện. 

 III. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 1. Công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng 

 Căn cứ các văn bản liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ Dự án di 

dân, tái định cư Trường Bắn TB I xã Thái Bình. UBND huyện đã ra Quyết định 

số 1321/QĐ-UBND ngày 12/10/2006 về việc thành lập Hội đồng bồi thường 
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thiệt hại, giải phóng mặt bằng Dự án di dân, tái định cư Trường bắn TB I xã 

Thái Bình và tổ chuyên viện giúp việc Hội đồng. 

 Đến tháng 11/2006, Hội đồng BTTH, GPMB huyện Đình Lập đã cử tổ 

chuyên viên giúp việc Hội đồng tiến hành công tác đo đạc, kiểm đếm từng hộ 

gia đình trong và có đất trong diện tích đất bị thu hồi.  

 Tổng diện tích thu hồi là: 75.413.516,4m2 (chưa bao gồm đất lâm nghiệp, 

đất nương, rẫy). 

 Ngày 08/9/2009 UBND huyện đã phối hợp với Ban quản lý Dự án di dân 

TĐC Trường bắn TB I đã tổ chức bàn giao bước 1 cho Bộ Tư Lệnh Quân khu 1. 

 Đến ngày 11/11/2016, UBND huyện đã phối hợp với Ban quản lý Dự án 

di dân TĐC Trường bắn TB I tổ chức bàn giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên 

địa bàn huyện Đình Lập cho Bộ Tư Lệnh Quân khu 1. 

 2. Công tác di dân, tái định cư 

 Cùng với công tác đo đạc kiểm đếm, Hội đồng bồi thường phối hợp với 

UBND xã Thái bình tiến hành điều tra, thống kế số hộ, số nhân khẩu bị thiệt hại 

và đã tham mưu cho UBND huyện trình số hộ, số khẩu hợp pháp kết quả đã 

trình 219 hộ bị ảnh hưởng phải di dời tương ứng với 1.210 khẩu. Từ đó có kế 

hoạch và lập phương án hỗ trợ di chuyển và tái định cư. 

 Trong khi triển khai phương án UBND huyện trên cơ sở các văn bản 

hướng dẫn, thống nhất quy hoạch khu Pắc Sẩu thuộc xã Thái Bình làm khu tái 

định cư và thông báo cho các hộ thuộc diện phải di chuyển chỗ ở biết để cùng 

thực hiện nhưng người dân có ý kiến là tự tìm nơi tái định cư (tái định cư tự 

nguyện. Nên huyện không tổ chức xây dựng khu tái định cư. 

 Đông thời UBND huyện chỉ đạo Hội đồng bồi thường và Ban chỉ đạo di 

dân xây dựng kế hoạch và tổ chức đi thẩm định điều kiện sống của các hộ dân bị 

ảnh hưởng phải di chuyển và tái định cư tự nguyện tại các địa phương khác và 

trong tỉnh để làm căn cứ chi trả tiền hỗ trợ di chuyển và hỗ trợ cộng đồng dân cư 

nơi ở mới. 

 Thẩm định nơi ở mới: Đã thẩm định được: 207 hộ; Số hộ chưa thẩm định: 

11 hộ, lý do chưa thẩm định là do các hộ không tái định cư tại địa chỉ như đã 

đăng ký, các hộ liên tục di chuyển chỗ ở, chia tách hộ. 

 3. Công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

 3.1. Giai đoạn 1 (thời điểm bàn giao bước 1 cho đơn vị quản lý Trường 

bắn TB1 ngày 8/9/2009 trở về trước) 

 Hội đồng BTTH, GPMB huyện Đình Lập đã lập 04 phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư trình Hội đồng thẩm định của tỉnh và đã được 

UBND tỉnh phê duyệt 04 phương án với tổng số tiền bồi thường và số hộ gia 

đình, tập thể bị ảnh hưởng gồm: 

 Tổng số tiền bồi thường: 100.412.380.840 đồng 

 Trong đó: Bồi thường trực tiếp: 83.237.380.840 đồng 

   Hỗ trợ cộng đồng:  17.175.000.000 đồng 
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 Số hộ gia đình cá nhân và tổ chức được bồi thường:  284 hộ và tập thể 

 Trong đó số hộ phải di chuyển chỗ ở: 218 hộ 

  Số khẩu phải di chuyển chỗ ở: 1.145 khẩu 

 3.2. Giai đoạn 2 (sau thời điểm bàn giao bước 1 cho đơn vị quản lý 

Trường bắn TB1 ngày 8/9/2009) 

 Trong quá trình triển khai thực hiện do gặp khó khăn về năng lực cán bộ 

làm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn hạn chế, là dự án lớn có diện 

tích thu hồi rộng, cùng với sự hạn chế về trình độ văn hoá cũng như nhận thức 

của người dân vùng Dự án và do xác định lại mốc giới dẫn đến việc phải lập 

nhiều phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bổ sung (bổ sung 09 phương 

án và 02 quyết định dự toán) với tổng số tiền bồi thường và số hộ gia đình, tập 

thể chức bị ảnh hưởng gồm: 

 Tổng số tiền bồi thường:  16.228.644.630 đồng 

 Trong đó: Bồi thường trực tiếp: 15.253.644.630 đồng 

   Hỗ trợ cộng đồng:  975.000.000 đồng 

 Số hộ gia đình cá nhân và tổ chức được bồi thường:  262 hộ và tập thể 

   Số hộ phát sinh mới: 22 hộ 

   Số tập thể phát sinh mới: 4 tập thể 

 Trong đó số hộ phải di chuyển chỗ ở: 17 hộ 

   Số hộ phát sinh mới: 1 hộ 

  Số khẩu phải di chuyển chỗ ở: 65 khẩu 

 IV. TÌNH HÌNH THANH QUYẾT TOÁN 

 1. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân 

 - Số Quyết định phê duyệt phương án: 13 Quyết định 

 - Tổng số tiền đã được phê duyệt:117.475.680.505 đồng 

 - Số tiền điều chỉnh tại các Quyết định: 

 + Điều chỉnh tăng: 0 đồng 

 + Điều chỉnh giảm: - 834.654.787 đồng 

 - Tổng số tiền sau điều chỉnh: 116.641.025.718 đồng 

 - Số tiền đã chi trả, đề nghị quyết toán: 113.987.513.717 đồng 

(Có hồ sơ thanh toán kèm theo) 

 - Số tiền còn lại: 2.653.512.000 đồng (Đã chuyển tài khoản)  

 Trong đó:  

 + Số tiền hỗ trợ cộng đồng dân cư nơi ở mới:  2.625.000.000 đồng 

(Đã chuyển trả vào tài khoản số 1713.9251.2.7002668.483.309.43 của Ban 

dân tộc tỉnh) 

 (Có 51 hộ chính thức và một số khẩu chưa chuyển do tách hộ) 

 + Số tiền bồi thường, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân:  28.512.000 đồng  
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 Chi tiết thanh toán theo từng Quyết định gồm: 

 1.1. Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 

 - Số tiền được phê duyệt: 43.230.515.490 đồng 

 Trong đó: + Bồi thường, HT cho tổ chức, cá nhân: 43.230.515.490 đồng 

 - Số tiền đã thanh toán đề nghị Quyết toán: 43.208.213.490 đồng 

 - Số tiền không thanh toán: 22.302.000 đồng 

 Lý do không thanh toán: Sau khi phương án được phê duyệt, có các ý kiến 

của các hộ dân về diện tích, số lượng cây thông hộ gia đình ông Trịnh Văn Ba 

thôn Pò Khưa, Hội đồng kiểm tra thực tế tại thực địa và xác định lại số lượng 

cây thông giảm so với kiểm đếm trước đó và giữ lại không thanh toán số tiền 

tương ứng với số cây bị giảm. 

 1.2. Quyết định số  1611/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 

 - Số tiền được phê duyệt: 30.684.203.650 đồng 

 Trong đó: + Bồi thường, HT cho tổ chức, cá nhân: 24.864.203.650 đồng 

         + Hỗ trợ cộng đồng dân cư:  5.820.000.000 đồng 

 - Số tiền đã thanh toán đề nghị Quyết toán: 29.004.203.650 đồng 

 Trong đó: + Bồi thường, HT cho tổ chức, cá nhân: 24.864.203.650 đồng 

         + Hỗ trợ cộng đồng dân cư:  4.140.000.000 đồng 

 - Số tiền chưa thanh toán: 1.065.000.000 đồng 

 Trong đó: + Hỗ trợ cộng đồng dân cư: 1.065.000.000 đồng 

 Lý do chưa thanh toán: Hộ di dân liên tục thay đổi chỗ ở nên Hội đồng 

không nắm được địa chỉ để tiến hành thẩm định và chuyển tiền. 

 1.3. Quyết định số  1674/QĐ-UBND ngày 03/9/2009 

 - Số tiền được phê duyệt: 10.347.343.000 đồng 

 Trong đó: + Bồi thường, HT cho tổ chức, cá nhân: 10.062.343.000 đồng 

         + Hỗ trợ cộng đồng dân cư:  285.000.000 đồng 

 - Số tiền đã thanh toán đề nghị Quyết toán: 10.272.343.000 đồng 

 Trong đó: + Bồi thường, HT cho tổ chức, cá nhân: 10.062.343.000 đồng 

         + Hỗ trợ cộng đồng dân cư: 210.000.000 đồng 

 - Số tiền chưa thanh toán: 75.000.000 đồng 

 Trong đó: + Hỗ trợ cộng đồng dân cư: 75.000.000 đồng 

 Lý do chưa thanh toán: Do hộ di dân liên tục thay đổi chỗ ở nên Hội đồng 

không nắm được địa chỉ để tiến hành thẩm định và chuyển tiền. 

 1.4. Quyết định số  1916/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

 - Số tiền được phê duyệt: 16.150.318.700 đồng 

 Trong đó: + Bồi thường, HT cho tổ chức, cá nhân:  5.080.318.700 đồng 

         + Hỗ trợ cộng đồng dân cư:  11.070.000.000 đồng 
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 - Số tiền đã thanh toán đề nghị Quyết toán: 13.825.318.700 đồng 

 Trong đó: + Bồi thường, HT cho tổ chức, cá nhân:  5.080.318.700 đồng 

         + Hỗ trợ cộng đồng dân cư:  8.745.000.000 đồng 

 - Số tiền chưa thanh toán: 1.140.000.000 đồng 

 Trong đó: + Hỗ trợ cộng đồng dân cư: 1.140.000.000 đồng 

 Lý do chưa thanh toán: Do hộ di dân liên tục thay đổi chỗ ở nên Hội đồng 

không nắm được địa chỉ để tiến hành thẩm định và chuyển tiền. 

 1.5. Quyết định số  693/QĐ-UBND ngày 09/6/2012 

 - Số tiền được phê duyệt: 1.811.989.358 đồng 

 Trong đó: + Bồi thường, HT cho tổ chức, cá nhân:  1.811.989.358  đồng 

 - Số tiền đã thanh toán đề nghị Quyết toán: 1.811.989.358 đồng 

 Trong đó: + Bồi thường, HT cho tổ chức, cá nhân:  1.811.989.358 đồng 

 1.6. Quyết định số  2043/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 

 - Số tiền được phê duyệt: 10.831.713.753 đồng 

 Trong đó: + Bồi thường, HT cho tổ chức, cá nhân:  10.831.713.753 đồng 

 - Số tiền điều chỉnh giảm tại Quyết định số 448: - 116.500.687 đồng 

 - Số tiền được phê duyệt sau điều chỉnh: 10.715.213.313 đồng 

 - Số tiền đã thanh toán đề nghị Quyết toán: 10.715.213.313 đồng 

 Trong đó: + Bồi thường, HT cho tổ chức, cá nhân: 10.715.213.313 đồng 

 1.7. Quyết định số  07/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 

 - Số tiền được phê duyệt: 825.000.000 đồng 

 Trong đó: + Hỗ trợ cộng đồng dân cư:  825.000.000 đồng 

 - Số tiền đã thanh toán đề nghị Quyết toán: 435.000.000 đồng 

 Trong đó: + Hỗ trợ cộng đồng dân cư:  435.000.000 đồng 

 - Số tiền chưa thanh toán: 240.000.000 đồng 

 Trong đó: + Hỗ trợ cộng đồng dân cư:  240.000.000 đồng 

 Lý do chưa thanh toán: Do hộ di dân liên tục thay đổi chỗ ở nên Hội đồng 

không nắm được địa chỉ để tiến hành thẩm định và chuyển tiền. 

 1.8. Quyết định số  79/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 

 - Số tiền được phê duyệt: 754.777.086 đồng 

 Trong đó: + Bồi thường, HT cho tổ chức, cá nhân:  754.777.086 đồng 

 - Số tiền điều chỉnh giảm tại Quyết định số 448: - 624.510.000 đồng 

 - Số tiền được phê duyệt sau điều chỉnh: 130.267.086 đồng 

 - Số tiền đã thanh toán đề nghị Quyết toán: 130.267.086 đồng 

 Trong đó: + Bồi thường, HT cho tổ chức, cá nhân:  130.267.086 đồng 

 1.9. Quyết định số  448/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 
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 - Số tiền được phê duyệt: 688.196.120 đồng 

 Trong đó: + Bồi thường, HT cho tổ chức, cá nhân:  673.196.120 đồng 

         + Hỗ trợ cộng đồng dân cư:  15.000.000 đồng 

 - Số tiền đã thanh toán đề nghị Quyết toán: 681.986.120 đồng 

 Trong đó: + Bồi thường, HT cho tổ chức, cá nhân: 666.986.120 đồng 

         + Hỗ trợ cộng đồng dân cư:  15.000.000 đồng 

 - Số tiền không thanh toán: 6.210.000 đồng 

 Trong đó: + Bồi thường, HT cho tổ chức, cá nhân: 6.210.000 đồng 

 Lý do không thanh toán: Sau khi phương án được phê duyệt, có các ý kiến 

cho rằng hộ gia đình ông Chi Minh Thắng thôn Bản Piềng không được hưởng hỗ 

trợ, Hội đồng kiểm tra thực tế tại xã và xác định Hộ không được hỗ trợ và giữ lại 

không thanh toán số tiền trên. 

 1.10. Quyết định số  1754/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 

 - Số tiền được phê duyệt: 142.745.000 đồng 

 Trong đó: + Bồi thường, HT cho tổ chức, cá nhân:  142.745.000 đồng 

 - Số tiền đã thanh toán đề nghị Quyết toán: 142.745.000 đồng 

 Trong đó: + Bồi thường, HT cho tổ chức, cá nhân:  142.745.000 đồng 

 1.11. Quyết định số  3671/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 

 - Số tiền được phê duyệt: 36.436.000 đồng 

 Trong đó: + Bồi thường, HT cho tổ chức, cá nhân:  36.436.000 đồng 

 - Số tiền đã thanh toán đề nghị Quyết toán: 36.436.000 đồng 

 Trong đó: + Bồi thường, HT cho tổ chức, cá nhân: 36.436.000 đồng 

 1.12. Quyết định số  2946/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 

 - Số tiền được phê duyệt: 1.377.800.000 đồng 

 Trong đó: + Bồi thường, HT cho tổ chức, cá nhân:  1.377.800.000 đồng 

 - Số tiền đã thanh toán đề nghị Quyết toán: 1.377.800.000 đồng 

 Trong đó: + Bồi thường, HT cho tổ chức, cá nhân:  1.377.800.000 đồng 

 1.13. Quyết định số  1217/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 

 - Số tiền được phê duyệt: 500.998.000 đồng 

 Trong đó: + Bồi thường, HT cho tổ chức, cá nhân:  365.998.000 đồng 

         + Hỗ trợ cộng đồng dân cư:  135.000.000 đồng 

 - Số tiền đã thanh toán đề nghị Quyết toán: 380.998.000 đồng 

 Trong đó: + Bồi thường, HT cho tổ chức, cá nhân:  365.998.000 đồng 

         + Hỗ trợ cộng đồng dân cư: 15.000.000 đồng 

 - Số tiền chưa thanh toán: 105.000.000 đồng 

 Trong đó: + Hỗ trợ cộng đồng dân cư: 105.000.000 đồng 
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 Lý do chưa thanh toán: Do hộ di dân liên tục thay đổi chỗ ở nên Hội đồng 

không nắm được địa chỉ để tiến hành thẩm định và chuyển tiền. 

 2. Kinh phí chi công tác tổ chức thực hiện (chi cho hội đồng bồi 

thường TH GPMT) 

 2.1. Số Quyết định phê duyệt kinh phí: 6 Quyết định 

 2.2. Tổng số tiền được phê duyệt:1.859.508.000 đồng 

 Trong đó:  

 - Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 24/12/2007: 787.000.000 đồng 

 - Quyết định số  1611/QĐ-UBND ngày 18/8/2008: 423.000.000 đồng 

 - Quyết định số  1611/QĐ-UBND ngày 18/8/2008: 184.000.000 đồng 

 - Quyết định số  1916/QĐ-UBND ngày 29/9/2009: 188.000.000 đồng 

 - Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 19/12/2013:  240.108.000 đồng 

 - Quyết định số 4763/QĐ-UBND ngày 20/12/2017:  37.400.000 đồng 

 2.3 Số tiền đã thanh toán, đề nghị phê duyệt QT: 1.798.831.000 đồng 

 Trong đó:  

 - Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 24/12/2007: 786.783.000 đồng 

 - Quyết định số  1611/QĐ-UBND ngày 18/8/2008: 422.814.000 đồng 

 - Quyết định số  1611/QĐ-UBND ngày 18/8/2008: 183.876.000 đồng 

 - Quyết định số  1916/QĐ-UBND ngày 29/9/2009: 133.681.000 đồng 

 - Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 19/12/2013: 234.277.000 đồng 

 - Quyết định số 4763/QĐ-UBND ngày 20/12/2017:  37.400.000 đồng 

 2.4. Số tiền còn lại: 60.837.000 đồng (Đã chuyển trả vào tài khoản số 

1724.9251.2.7002668.483.309.49 của Ban dân tộc tỉnh) 

 3. Kinh phí chi phí quản lý của ban chỉ đạo di dân 

 3.1. Số tiền được duyệt: 432.000.000 đồng 

 3.2. Số tiền đã nhận: 432.000.000 đồng 

 3.3. Số tiền đề nghị phê duyệt quyết toán: 399.330.000 đồng 

 3.4. Số tiền còn dư trên tài khoản tại Kho bạc NN huyện Đình Lập 

32.670.000 đồng. Số tiền này đã được chuyển trả về tài khoản tại Kho Bạc NN 

tỉnh Lạng Sơn của Ban dân tộc tỉnh. 

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Công tác bối thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án TB I trên địa bàn huyện 

Đình Lập cơ bản đã hoàn tất, các hộ bị ảnh hưởng đã nhận đủ số tiền theo 

phương án được phê duyệt và di chuyển ra khỏi đất Trường bắn (Số tiền bồi 

thường trực tiếp cho các hộ còn lại do trong phương án tính vượt, Hội đồng 

BTTH, GPMB huyện Đình Lập giữ lại và quyết toán theo số thực tế mà các hộ 

được hưởng), công tác bàn giao mặt bằng đã thực hiện xong, đơn thư liên quan 

đến Dự án TB I đã được giải quyết dứt điểm; tuy nhiên số tiền hỗ trợ cộng đồng 
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dân cư nơi ở mới vẫn còn tồn nhiều chưa thanh toán được (28 hộ, 175 nhân khẩu 

gồm cả hộ chưa chuyển và tách hộ). 

VI. KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC 

 Khó khăn trong công tác thanh toán chuyển tiền hỗ trợ cộng đồng dân cư 

nơi ở mới hiện còn 28 hộ, 175 nhân khẩu. Trong đó 17 hộ đã được thẩm định 

nhưng đã di chuyển khỏi nơi đã thẩm định trước đây, 11 hộ chưa được thẩm 

định do không xác định được địa chỉ do các hộ di chuyển khỏi địa chỉ như đã 

đăng ký. Hiện tại toàn bộ 28 hộ, 175 nhân khẩu Hội đồng BTTH, GPMB huyện 

Đình Lập không xác định được địa điểm tái định cư để chuyển tiền hỗ trợ cộng 

đồng dân cư nơi ở mới. Khả năng để tiếp tục thanh toán hết số tiền hỗ trợ trên là 

rất khó.  

 VII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 - Đề nghị Ban Dân tộc tỉnh Lập thủ tục quyết toán số tiền đủ cơ sở thanh 

toán với Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 

 - Số tiền hỗ trợ cộng đồng dân cư nơi ở mới 2.625.000.000 đồng của 175 

nhân khẩu (có người đã chết) đề nghị ngừng thanh toán và nộp lại ngân sách nhà 

nước với lý do một số người đã chết, các hộ đã không còn  ở nơi đã đăng ký 

trước đây và nơi đã được đi thẩm định, tách hộ, di chuyển thường xuyên; đồng 

thời chính quyền địa phương nơi chuyển đến cũng không có đề nghị nhận tiền 

hỗ trợ... 

 UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn./. 
 

Nơi nhận 

- Như trên; 

- CT các PCT UBND huyện; 

- Phòng Taì chính – Kế hoạch; 

- Lưu: VT.                                                     

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
 

  

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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BIỂU TỔNG HỢP CÁC QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ 

DỰ ÁN DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ TRƯỜNG BẮN QUỐC GIA KHU VỰC I HUYỆN ĐÌNH LẬP 

(Kèm theo Báo cáo số           BC-UBND ngày     /3/2021 của UBND huyện Đình Lập 

 

STT Số Quyết định Số tiền Trích yếu nội dung  

 I.  UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt lần đầu 

1 Số 2450/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 

       

44.017.515.490  

 

Phê duyệt chi phí BT,HT,TĐC dự án xây dựng công trình Di dân tái định cư Trường bắn 

Quốc gia khu vực I, xã Thái Bình, huyện Đình Lập (Đợt 1). 

2 Số 1611/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 

       

31.107.203.650  

 

Phê duyệt phương án BT,HT,TĐC dự án công trình Di dân tái định cư Trường bắn Quốc 

gia khu vực I, xã Thái Bình, huyện Đình Lập (Đợt 2). 

3 Số 1674/QĐ-UBND ngày 03/9/2009 

       

10.531.343.000  

 

Phê duyệt phương án BT,HT,TĐC dự án Di dân tái định cư Trường bắn TB1, huyện Đình 

Lập (Đợt 3). 

4 Số 1916/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 

       

16.338.318.700  

 

Phê duyệt phương án BT,HT,TĐC dự án Di dân tái định cư Trường bắn TB1, huyện Đình 

Lập (Đợt 4). 

II Quyết định phê duyệt phương án bổ sung 

 UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt   

5 Số 693/QĐ-UBND ngày 09/6/2012 

         

1.811.989.358  

 

Phê duyệt bổ sung phương án BT,HT,TĐC dự án Di dân tái định cư Trường bắn TB1, xã 

Thái bình, huyện Đình Lập 

6 Số 2043/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 

       

10.831.714.000  

 

Phê duyệt phương án (bổ sung) kinh phí BT,HT,TĐC dự án Di dân tái định cư Trường 

bắn TB1, xã Thái bình, huyện Đình Lập. 

7 Số 07/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 

            

825.000.000  

 

Phê duyệt (bổ sung) phương án BT,TH,GPMB dự án Di dân tái định cư Trường bắn 

TB1, xã Thái bình, huyện Đình Lập. 

8 Số 79/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 
            

848.421.187  

Phê duyệt bổ sung phương án BT,HT,GPMB dự án Di dân tái định cư Trường bắn Quốc 

gia khu vực I, xã Thái bình, huyện Đình Lập. 
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9 Số 2033/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 

            

240.108.000  

 

Phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí Hội đồng bồi thường 

10 Số 448/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 

 

-834.654.787 

 

Phê duyệt bổ sung và hủy một phần phương án BT,HT,TĐC dự án Di dân, tái định cư 

Trường bắn Quốc gia khu vực I, xã Thái bình, huyện Đình Lập. 

10 Số 448/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 

            

688.196.120  

 

Phê duyệt bổ sung và hủy một phần phương án BT,HT,TĐC dự án Di dân, tái định cư 

Trường bắn Quốc gia khu vực I, xã Thái bình, huyện Đình Lập. 

11 
Số 1217/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 

 

 500.998.000  

 

Phê duyệt phương án BT, HT bổ sung Di dân, tái định cư Trường bắn Quốc gia khu vực 

I, xã Thái bình, huyện Đình Lập 

 UBND huyện Đình Lập phê duyệt tại Quyết định số 

12 Số 1754/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 

            

142.835.000  

 

Phê duyệt phương án BT (bổ sung) vật kiến trúc, cây trồng trên đất bị thu hồi dụ án Di 

dân, tái định cư Trường bắn Quốc gia khu vực I, xã Thái bình, huyện Đình Lập. 

13 Số 3671/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 

              

36.436.000  

 

Phê duyệt phương án BT (bổ sung) cây trồng trên đất bị thu hồi dụ án Di dân, tái định cư 

Trường bắn Quốc gia khu vực I, xã Thái bình, huyện Đình Lập. 

14 Số 2946/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 

         

1.337.800.000  

 

Phê duyệt phương án BT,HT bổ sung dụ án Di dân, tái định cư Trường bắn Quốc gia khu 

vực I, xã Thái bình, huyện Đình Lập. 

15 Số 4763/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 37.400.000 Phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí Hội đồng bồi thường 
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