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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện tháo dỡ, di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng  

đối với đất Nhà nước thu hồi thực hiện Dự án: Hồ chứa nước Bản Lải  

giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn Hạng mục: Cầu Pò Háng  

và xử lý các đoạn ngập nước trên Quốc lộ 31 

  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

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; 

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 Thông báo số 492/TB-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại 

buổi kiểm tra dự án Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương- Aí Quốc huyện 

Lộc Bình và xã Thái Bình huyện Đình Lập; dự án Hồ chứa nước Bản Lải, giai 

đoạn 1 tỉnh Lạng Sơn. 

Căn cứ các Quyết định từ số 3026 đến 3033/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 

của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập về việc thu hồi đất để thực hiện Hạng 

mục: Cầu Pò Háng và xử lý các đoạn ngập nước trên quốc lộ 31 (lần 1) thuộc 

Dự án: Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 về việc phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Lần I) Dự án: Hồ chứa nước Bản 

Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn Hạng mục: Cầu Pò Háng và xử lý các đoạn ngập 

nước trên Quốc lộ 31; 

Căn cứ các Quyết định từ số 3039 đến 3068/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 

của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập Về việc thu hồi đất để thực hiện Hạng 

mục: Cầu Pò Háng và xử lý các đoạn ngập nước trên quốc lộ 31 (lần 2) thuộc 

Dự án: Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 
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Căn cứ Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 về việc phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Lần II) Dự án: Hồ chứa nước Bản 

Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn Hạng mục: Cầu Pò Háng và xử lý các đoạn ngập 

nước trên Quốc lộ 31.  

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện đã tiến hành chi trả đầy 

đủ tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân theo phương án được 

duyệt thuộc Hạng mục: Cầu Pò Háng và xử lý các đoạn ngập nước trên Quốc lộ 

31, Dự án: Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn. Các hộ dân đã 

nhận đầy đủ tiền bồi thường và nhất trí bàn giao mặt bằng theo quy định. 

Để đảm bảo công tác triển khai thi công Hạng mục: Cầu Pò Háng và xử lý 

các đoạn ngập nước trên Quốc lộ 31 đáp ứng được tiến độ, kế hoạch đề ra và 

đáp ứng kế hoạch tích nước Lòng hồ Bản Lải. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư huyện thông báo đến tổ chức và các hộ dân việc thực hiện tháo dỡ, di 

chuyển tài sản, thu hoạch cây trồng trên đất Nhà nước thu hồi, bàn giao mặt 

bằng để thực hiện Hạng mục: Cầu Pò Háng và xử lý các đoạn ngập nước trên 

Quốc lộ 31, Dự án: Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (có danh 

sách kèm theo). Thời gian các hộ dân phải bàn giao mặt bằng cho Nhà nước 

để triển khai thi công đường QL31 và hạng mục Cầu Pò Háng trước ngày 

22 tháng 3 năm 2021. 

 Đề nghị UBND xã Bính Xá 

- Thông báo đến Trưởng thôn Pò Háng và các hộ gia đình, cá nhân có tài 

sản trên diện tích đất đã thu hồi thuộc Hạng mục: Cầu Pò Háng và xử lý các 

đoạn ngập nước trên Quốc lộ 31, Dự án: Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh 

Lạng Sơn thực hiện bàn giao mặt bằng theo quy định. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, đơn vị thi công tổ chức tuyên truyền, 

vận động nhân dân tháo dỡ, di chuyển tài sản bàn giao mặt bằng và chấp hành 

nghiêm túc quy định pháp luật của Nhà nước. 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện thông báo việc thực hiện 

tháo dỡ, di chuyển tài sản, thu hoạch cây trồng trên đất Nhà nước thu hồi để thực 

hiện Hạng mục: Cầu Pò Háng và xử lý các đoạn ngập nước trên Quốc lộ 31, Dự 

án: Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn đến tổ chức, các hộ gia 

đình, cá nhân biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND huyện (B/c); 

- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện; 

- UBND xã Bính Xá; 

- Trưởng thôn Pò Háng, xã Bính Xá; 

- Các hộ gia đình, cá nhân có tên trong danh sách; 

- 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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