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THÔNG BÁO 
Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Bí thư Huyện ủy,  

Chủ tịch UBND huyện về xử lý một số nội dung trong công tác GPMB  
dự án tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 

 

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc Bắc Giang - 
Lạng Sơn (đoạn qua địa bàn huyện Chi Lăng), ngày 01/8/2018 đồng chí Đinh 
Hữu Học, Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra thực địa công tác GPMB toàn 
tuyến. Sau khi kiểm tra, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 
UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện khảo sát tình hình thực tế, xây 
dựng dự toán, đơn giá bồi thường tính trên m2 nhà trình tường đất, xây gạch đất 
không nung ở thời điểm hiện tại, so sánh với đơn giá nhà trình tường đất, xây 
gạch đất không nung được quy định tại Đơn giá xây dựng mới nhà, công trình 
và vật kiến trúc áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi 
đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-
UBND ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh và đề xuất UBND huyện trình cấp có 
thẩm quyền điều chỉnh đơn giá nếu đơn giá dự toán cao hơn đơn giá theo Quyết 
định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh. 

Thời hạn hoàn thành trước ngày 31/8/2018. 

2. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện  

2.1. Kiểm tra, rà soát báo cáo UBND huyện kế hoạch, thời điểm di 
chuyển chỗ ở của 15 nhà ở chưa di dời, bàn giao mặt bằng. Dự thảo kế hoạch 
của UBND huyện xử lý các trường hợp cố tình chây ì, không bàn giao mặt bằng. 

Thời hạn hoàn thành trước ngày 15/8/2018. 

2.2. Kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân có liên quan trong 
việc tự ý áp dụng hạn mức giao đất ở tại nông thôn là 400m2 để lập và niêm yết 
công khai phương án hỗ trợ khác đối với người có đất thu hồi đoạn qua thôn 
Làng Vặc, thị trấn Chi Lăng (theo quy định thì thị trấn Chi Lăng là đô thị có hạn 
mức giao đất ở tại đô thị là 120m2 quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-
UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh). 

Thời hạn hoàn thành trước ngày 15/8/2018. 

3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện là cơ quan giúp UBND 
huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai chủ động đôn đốc các 



cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng 
tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (đoạn qua địa bàn huyện Chi Lăng). 

UBND huyện Chi Lăng thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện./. 

 
 
Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 
- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 
- Lưu: VT, VP (08). 

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

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Tầm 
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