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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Đinh Hữu Học, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp 
kiểm tra, xem xét một số nội dung thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến 
đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (đoạn qua địa bàn huyện Chi Lăng) 

 
 

Ngày 26/7/2018, đồng chí Đinh Hữu Học, Chủ tịch UBND huyện chủ trì 
cuộc họp kiểm tra, xem xét một số nội dung thực hiện dự án đầu tư xây dựng 
tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (đoạn qua địa bàn huyện Chi Lăng). 

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tổ trưởng 02 
Tổ công tác dân vận của Huyện ủy, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung 
tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Xí nghiệp khai thác 
các công trình thuỷ lợi huyện Chi Lăng; đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần BOT 
Bắc Giang - Lạng Sơn (chủ đầu tư); đại diện các đơn vị thi công, tư vấn: Công 
ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Long; Công ty TNHH xây dựng Mỹ 
Đà; Công ty cổ phần Licogi16; Công ty cổ phần tư vấn xây dựng A2Z. 
  Sau khi nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện 
công tác giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Giang - 
Lạng Sơn, đoạn Km1+800 - Km88+200; ý kiến phát biểu của các thành phần 
tham dự cuộc họp. Đồng chí Đinh Hữu Học, Chủ tịch UBND huyện kết luận 
như sau: 
  Quá trình triển khai dự án đường cao tốc Bắc giang - Lạng Sơn (đoạn qua 
địa bàn huyện Chi Lăng) đã được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện bàn 
giao mặt bằng cho chủ đầu tư và các đơn vị thi công theo yêu cầu tiến độ của 
UBND tỉnh. Tuy nhiên bên cạnh kết quả đã đạt được còn có một số hạn chế, khó 
khăn, vướng mắc: Hiện còn 15/289 nhà chưa di chuyển; 694m2 tại hộ ông Lành 
Văn Hái canh tác tại thôn Phố Sặt, thị trấn Chi Lăng chưa hoàn thành giải 
phóng mặt bằng, chưa có kinh phí chi trả; một số hộ dân thôn Nà Sèn, xã Mai 
Sao có hành vi cản trở không cho thi công. Để thực hiện tốt công tác giải phóng 
mặt bằng đáp ứng tiến độ chung của dự án, Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng 
yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, Công ty cổ phần BOT Bắc 
Giang - Lạng Sơn và các nhà thầu thi công thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

I. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Chi Lăng 

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện, phấn 
đấu hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng đoạn Km45+100- 
Km88+200 trong quý III, năm 2018. 

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chủ động phối hợp với Chủ đầu tư 
và nhà thầu thi công để kịp thời xử lý, khắc phục ngay những ảnh hưởng của 
việc thi công tuyến đường cao tốc đối với cuộc sống của nhân dân.  
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- Khẩn trương hoàn thiện việc trình thu hồi đất bổ sung đường gom dân 
sinh thôn Nà Sèn, xã Mai Sao trước ngày 05/8/2018. 

- Hỗ trợ chủ đầu tư và các đơn vị thi công giải phóng mặt bằng mở rộng 
bãi rác thải đèo Quao, hoàn thành trước ngày 05/8/2018. 

- Chủ trì phối hợp với chủ đầu tư, các nhà thầu rà soát xác định ngay các 
vị trí hầm chui nơi đông dân cư, lưu lượng tham gia giao thông lớn thực hiện 
ngay việc vuốt nối các hầm chui dân sinh để lưu thông. 

- Xem xét thực hiện bồi thường cho hộ ông Lành Văn Hái thôn Phố Sặt thị 
trấn Chi Lăng theo quy định của pháp luật. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu cho UBND huyện 
làm việc với Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn và Xí nghiệp công 
nghiệp số 1 về việc sử dụng ổn định đoạn đường nối từ Quốc lộ 1A vào đầu hầm 
chui làm đường dân sinh tại Km48+260 tuyến đường cao tốc (đường vào mỏ 
Gia Tranh). 

4. Xí nghiệp khai thác các công trình thuỷ lợi huyện Chi Lăng chủ trì mời 
Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, các đơn vị thi công và Trung tâm 
Phát triển quỹ đất huyện khẩn trương rà soát xử lý hệ thống thuỷ lợi tại hiện 
trường. Hoàn thành trước ngày 03/8/2018. 

 5. Các tổ công tác dân vận, các cơ quan, đơn vị, UBND xã Mai Sao tăng 
cường công tác tuyên truyền, kiên trì vận động, thuyết phục, giải thích cho Nhân 
dân thôn Nà Sèn, xã Mai Sao về các lý do không mở cống chui theo đề nghị của 
Nhân dân. 

II. Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn và các đơn vị thi công 

1. Hoàn chỉnh toàn bộ hầm chui và kết nối với đường dân sinh trong 
quý I năm 2019; trước mắt thi công toàn bộ đường gom bằng nền đất nối 
hầm chui dân sinh. 

2. Trên toàn tuyến có khoảng 400 cống các loại (hộp, tròn) có nguy cơ tạo 
thành các điểm ngập thượng lưu, ngập cục bộ, xả trực tiếp vào ruộng của nhân 
dân, nhất là trong mùa mưa. Chủ đầu tư cùng nhà thầu thi công chủ động rà soát, 
xử lý khắc phục ngay khi nhận được phản ánh, kiến nghị của nhân dân không để 
gây bức xúc trong nhân dân, phát sinh đơn thư. 

3. Triển khai xây dựng sân cống tiêu năng căn cứ thực tế ảnh hưởng, sự 
cần thiết và cấp bách. 

4.  Đối với các nhà ở ảnh hưởng do lu rung yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị 
cung cấp dịch vụ bảo hiểm đánh giá ngay sau khi kết thúc lu rung lớp mặt làm 
căn cứ bồi thường; các trường hợp nứt nhà nguy hiểm sẽ thực hiện thu hồi đất, 
giải phóng mặt bằng theo quy định. 

5. Khẩn trương bổ sung thiết kế tại những vị trí phát sinh thu hồi đất; gửi 
văn bản về UBND huyện để thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định. 
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6. Công ty cổ phần Licogi16 có trách nhiệm thi công hoàn trả đường dân 
sinh tại thôn Làng Cằng, xã Chi Lăng (trước đây sử dụng làm đường công vụ) 
xong trước ngày 20/8/2018. 

7. Đối với đề xuất của một số hộ dân thôn Nà Sèn về mở hầm chui dân 
sinh: Đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành đường gom dân sinh, đường nối 
hầm chui để đưa đường gom và hầm chui dân sinh vào sử dụng, trước mắt tạm 
dừng thi công vị trí đang ngăn cản để xử lý theo quy định của pháp luật. 

8. Việc thoả thuận với nhân dân về vị trí đổ thải phải báo cáo UBND huyện 
xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện đổ thải theo đúng chỉ đạo của tỉnh. 

9. Chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu thi công chủ động nộp thuế vãng lai 
vào ngân sách Nhà nước huyện Chi Lăng trước ngày 30/11/2018. 

 

 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 
 

 
 
Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy;  
- TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các thành phần dự họp; 
- CVP, PCVP, CVVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phạm Thị Hương Thảo 
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