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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tháng 11/2018 dự án:  
Xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn,  

đoạn Km1+800 - Km 88+200 
 

  Kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tháng 11/2018 dự án: Xây dựng 
tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km1+800 - Km 88+200, UBND 
huyện Chi Lăng báo cáo tình hình thực hiện, như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG CAO 
TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN, ĐOẠN KM45+100 - KM88+200 

1. Công tác đo đạc, thống kê, kiểm đếm  

 - UBND huyện tiếp tục rà soát, xử lý các điểm vướng mắc của các hộ bị ảnh hưởng; 
thống kê, kiểm đếm, lập phương án các đường công vụ, bổ sung các đoạn điều chỉnh hạ 
lưu cống và khảo sát các đoạn mương thủy lợi bị ảnh hưởng.... Rà soát các điểm phát 
sinh bố trí bổ sung mương thủy lợi phù hợp với thực tế sau khi có mưa. 

- Kiểm kê bổ sung ngả mái đoạn Km 48+226, phía trái tuyến, đường vào mỏ Gia 
Tranh, đoạn lý trình Km 51+00, địa bàn xã Quang Lang.  

- Kiểm kê bổ sung phát sinh hầm chui dân sinh Km 48+00, đối với hộ Lục Văn 
Ninh, thôn Nà sèn, xã Mai Sao (bồi thường nhà ở di chuyển chỗ ở do nằm trong đường 
dẫn vào hầm chui). 

Lũy kế: Đã thực hiện hoàn thành công tác đo đạc, thống kê, kiểm đếm lập hồ 
sơ thu hồi đất theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật của dự án, tổng chiều dài tuyến đã thực 
hiện được trên 1.352 hộ với diện tích 150,505ha tương đương chiều dài tuyến 
20,5Km. 

2. Công tác lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

2.1. Công tác thu hồi đất, phê duyệt phương án        

- Thu hồi đất 

Lũy kế: UBND huyện đã thu hồi 1.505.058,9m2 đất của 1.600 lượt người sử 
dụng đất. 

- Phê duyệt phương án BT, HT, TĐC và di chuyển công trình hạ tầng, kỹ thuật 

UBND huyện ban hành Quyết định số 3949/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 đoạn 
qua các thôn: Ba Đàn, Đồng Hóa, Minh Khai, xã Chi Lăng thưởng tiến độ cho 48 hộ với 
số tiền 332.519.200 đồng. 
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Lũy kế, UBND huyện đã phê duyệt 96 Quyết định với tổng số tiền                                
565.735.971.816 đồng:   

- 76 phương án BT, HT, TĐC với tổng số tiền là 501.119.463.021 đồng cho 
2.278 lượt người bị ảnh hưởng (trong đó có 295 hộ gia đình phải di dời chỗ ở và 
458 ngôi mộ trong đó có 04 ngôi mộ vô chủ);   

- 10 Quyết định thưởng tiến độ, cho 665 hộ gia đình, cá nhân với số tiền là 
5.019.551.259 đồng;   

- Di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật: 59.596.957.536 đồng;  

+ 01 Quyết định về đo đạc với số tiền là 4.410.122.000 đồng;  

+ 05 Quyết định di chuyển đường điện với số tiền là 44.766.963.536 đồng;  

+ 01 Quyết định di chuyển mương thủy lợi với số tiền là 7.845.974.000 đồng; 

+ 01 Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật di chuyển đường nước tự chảy 
số tiền là 2.059.292.000 đồng; 

+ 01 Quyết định di chuyển đường nước sạch số tiền là 428.265.000 đồng; 

+ 01 Quyết định di chuyển mốc địa chính quốc gia số tiền là 86.341.000 đồng. 

2.2. Thẩm định phương án BT, HT, TĐC  

Đang thẩm định các phương án bổ sung phát sinh. 

Thẩm định xong các phương án bổ sung Mai Sao phần ngả mái, di chuyển 
đường cáp thông tin Viettel. 

2.3. Bàn giao mặt bằng 

Tiếp tục hỗ trợ nhà thầu thi công trên tuyến. Đẩy nhanh tiến độ di dời công trình 
hạ tầng, kỹ thuật còn lại. 

- Vận động được 02 hộ ông Cao Biền và ông Bế Văn Phúc tại xã Chi Lăng bàn 
giao mặt bằng, không cản trở thi công. 

- Đã vận động 01 hộ di chuyển nhà ở;   

Hiện còn 14/295 nhà chưa di chuyển (các hộ đang tiến hành xây nhà) trong 
đó 04 hộ nằm trong tuyến (03 trong nút giao Km 45+00, 01 cửa hầm chui Km 
56+880), 10 hộ nằm ngoài tuyến mới phê duyệt bổ sung (còn 04 hộ đang thẩm 
định phương án). UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền vận động các hộ 
di dời trong thời gian tới (03 hộ thuộc nút giao Km 45+00, đã đang thu xếp làm 
nhà và chính và nhà tạm để sẵn sàng di chuyển khi thi công). 

Lũy kế, đến nay đã bàn giao cho nhà đầu tư để thi công trên toàn tuyến 
150,505 ha tương đương 20,5Km. 

3. Về tiếp nhận và giải quyết đơn thư 

Trong tháng 11/2018 phát sinh 24 đơn thư; lũy kế đến nay, UBND huyện đã tiếp 
nhận 394 đơn liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án. Đã giải quyết được 
386/394 đơn, còn tồn 8 đơn đang tiến hành xem xét giải quyết, ngoài ra còn một số 
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đơn đã xác minh thống nhất với Chủ đầu tư hướng xử lý nhưng chưa được nhà thầu 
khắc phục xong (năm 2018 tính đến ngày 21/11/2018 phát sinh 204 đơn trong đó 
trùng 25 đơn).  

 4. Về chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ   

 * Chủ đầu tư chuyển kinh phí: 

  - Theo 03 Quyết định (3665; 3712;3736) với số tiền là 1.595.357.800 đồng. 

  - Theo quyết định số 3949/QĐ-UBND số tiền là 332.519.200 đồng 

-  Tạm ứng phần ngả mái và điều chỉnh hạ lưu cống trên địa bàn các thôn Khun 
Phang, xã Quang Lang; Xóm Ná, Làng Vặc, Phố Sặt, thị trấn Chi Lăng với số tiền là: 
1.019.201.094, đồng. 

 - Tạm ứng kinh phí ngả mái đoạn Làng Thành số tiền là 490.410.200 đồng 

* Thực hiện chi trả: 

- Chi tạm ứng tổng số tiền là: 1.239.365.300 đồng cho 26 hộ gồm. 

+ Tạm ứng bồi thường cho hộ Triệu Văn Bình thôn Xóm Mới B, xã Chi Lăng số 
tiền là 19.241.300 đồng (bổ sung đường gom xóm mới A); 

+Tạm ứng bồi thường cho hộ Vi Văn Toàn xã Mai Sao để di chuyển nhà số tiền 
300.000.000 đồng (ngả mái Km 46+00); 

+ Tạm ứng tiền bồi thường cho hộ Đàm Văn Kít xã Quang Lang để di chuyển 
mộ số tiền là 66.850.000 đồng (ngả mái Km 48+226); 

+ Tạm ứng cho hộ Hoàng Văn Vĩnh xã Quang Lang (ngả mái Km 48+226); 

+ Tạm ứng tiền bồi thường cho hộ Lô Văn Tiếp xã Quang Lang để di chuyển mộ 
số tiền là 6.685.000 đồng (ngả mái Km 51+00); 

+ Tạm ứng bồi thường cho 9 hộ thuộc thôn Khun Phang, thị trấn Đồng Mỏ bị 
ảnh hưởng tại  Km 51+00 (phát sinh ngả mái) số tiền là: 271.510.000+20.599.800= 
292.109.800 đồng  

+ Tạm ứng bồi thường cho hộ Hoàng Văn Trang, Xóm Mới A do ảnh hưởng thi 
công điều chỉnh mở cua đường gom số tiền là: 31.458.000 đồng. 

+ Hộ Đàm Văn Kít (Quang Lang): 9.024.000 đồng; 

+ Hộ Lô Văn Vĩ (Quang Lang): 1.504.000 đồng; 

+ Hộ Nông Mạnh Chiến (Chi Lăng): 39.485.400 đồng; 

+ Hộ Vi Văn Vươn (Mai Sao): 26.280.800 đồng; 

+ Hộ Nguyễn Văn Chiến (Mai Sao): 1.005.000 đồng; 

+ 6 hộ thị trấn Chi Lăng: 330.135.000 đồng. 

- Chi trả tổng số tiền là:1.352.257.000 đồng, cho 28 hộ gồm: 

+ 11 hộ theo Quyết định 3665/QĐ-UBND ngày 05/10/2018: 870.509.900 đồng. 
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+ 16 hộ tại xã Quang Lang, thị trấn Chi Lăng: 472.897.100 đ 

+ Hộ Nguyễn Văn Vinh xã Chi Lăng: 8.850.000đ 

Lũy kế đến nay, chủ đầu tư đã chuyển kinh phí là 552.477.515.476 đồng/     
565.735.971.816 đồng (bao gồm cả tạm ứng), đã chi trả 551.517.751.895 đồng (bao 
gồm cả chi tạm ứng để bàn giao mặt bằng trước phần ngả mái, sạt ta luy).    

* Số tiền đã phê duyệt nhưng chủ đầu tư chưa chuyển là 15.341.519.573 đồng; 
Trong đó: Tiền bồi thường, hỗ trợ là 813.235.959 đồng (gồm 04 Quyết định số: 
2525, 2526, 2724, 3648); tiền di chuyển công trình hạ tầng là 14.528.283.614 đồng.   

* Còn 02 hộ chưa thực hiện chi trả với số tiền là 554.892.185 đồng (02 hộ 
Hoàng Văn Sình, Nông Thị Tiên trong nút giao Nhân Lý, Mai Sao do điều chỉnh 
nút giao chủ đầu tư đề nghị giữ lại).  

 5. Nội dung có liên quan  

- Kiểm kê bổ sung điều chỉnh mở cua đường gom thôn Đồng Hóa, xã Chi Lăng, 
vận động hộ dân tạm ứng kinh phí và bàn giao mặt bằng.  

- Ngày 01/11/2018 tổ chức đối thoại vận động thuyết phục hộ Cao Biền, thôn 
Làng Cằng, Bế Văn Phúc, thôn Đồng Hóa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công (02 
hộ đã đồng thuận bàn giao mặt bằng sau khi đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện gặp 
gỡ, đối thoại). 

- Vận động các hộ dân thôn Mạn Đường, xã Mai Sao di chuyển chỗ ở, bàn giao 
mặt bằng, trong đó có các hộ Nguyễn Thị Thuyên thôn Mạn Đường A, hộ Nguyễn 
Văn Hòa, thôn Mạn Đường B  đã tự nguyện tháo dỡ, bàn giao mặt bằng; hộ Nguyễn 
Văn Chiến, thôn Mạn Đường B đã xem ngày, cam kết tự nguyện di chuyển trước 
23/11/2018. 

- Vận động được hộ Vi Văn Vươn thôn Hòa Mục đã nhận tiền tạm ứng và bàn 
giao mặt bằng phần đường gom bổ sung cho nhà thầu thi công. 

- Khảo sát, bổ sung đường dân sinh cho nhóm hộ Lương Văn Bắc, Hứa Văn 
Trang, thôn Ba Đàn, xã Chi Lăng, đoạn lý trình Km 60 + 720 – Km 60 +740. 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức họp xin ý kiến đóng góp cho kế hoạch tổ chức 
cưỡng chế, bảo vệ thi công đối với các hộ đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa chấp 
hành di chuyển nhà, bàn giao mặt bằng. 

6. Khó khăn vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết 

 6.1. Khó khăn, vướng mắc 

  Do trời mưa đã xảy ra hiện tượng sạt lở ta luy, các điểm đổ đất gây trôi đất 
xuống ruộng, tắc miệng cống, hệ thống mương không thoát nước gây ngập úng đất 
canh tác của người dân, do vậy phát sinh đơn kiến nghị xem xét giải quyết. 

Do điều kiện địa chất phức tạp, trên tuyến nhiều đoạn lý trình bị sạt trượt, phải 
thu hồi bổ sung diện tích để xử lý gia cố, nên khối lượng phát sinh lớn. 
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Có 12 hộ dân canh tác trên đất quốc phòng tại khu vực thôn Làng Vặc, thị 
trấn Chi Lăng, kiến nghị được bồi thường về đất với diện tích là 7.381,2m2, vì 
trước đây trưng dụng chưa được bồi thường (so sánh với trường hợp hộ Lành Văn 
Hái được bồi thường).   

Thân đường cao tốc đã hình thành, có độ chênh cao so với đường dân sinh 
cũ trung bình từ 3m đến 4m nhưng do chưa thi công đường gom, đường dân sinh, 
chưa sử dụng được cống chui dân sinh nên nhân dân phải vượt qua thân đường, 
tiềm ẩn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tổng số 13 vị trí  gồm đoạn 
qua: thị trấn Chi Lăng có 03 vị trí, xã Chi Lăng có 04 vị trí, xã Quang Lang 03 vị 
trí, xã Mai Sao 03 vị trí. 

Có trên 20 vị trí cống thoát nước được thiết kế xả thẳng vào đất canh tác 
nông nghiệp của nhân dân nhưng không có bể tiêu năng hoặc chắn tiêu năng, dẫn 
dòng. Hiện tại đã bước vào mùa mưa với dự kiến lưu lượng nước từ các cống thoát 
nước rất lớn. Việc không kịp thời xây dựng bể tiêu năng hoặc chắn tiêu năng, dẫn 
dòng gây hủy hoại đất, mất khả năng canh tác, sạt lở đất nông nghiệp, chủ đầu tư 
chưa giải quyết hỗ trợ phần thiệt hại (do không canh tác được, ngập úng gây chết 
hoa màu). Đến nay mới xử lý được một số điểm.   

 Có 50 hộ trên địa bàn các xã Mai Sao, Quang Lang, Chi Lăng và thị trấn 
Chi Lăng bị ảnh hưởng do trôi đất vào ruộng, ngập úng ảnh hưởng tới hoa màu và 
canh tác của người dân với số liệu tổng hợp giá trị thiệt hại là 234.949.080 đồng 
(ảnh hưởng 71 thửa đất, diện tích 19,387 m2, tại 28 vị trí lý trình), chưa được chủ 
đầu tư và nhà thầu khắc phục kịp thời (do chưa phân định rõ việc chi trả thuộc Chủ 
đầu tư hay Nhà thầu). 

Việc phê duyệt bổ sung thiết kế tại những vị trí phát sinh thu hồi đất (nắn 
chỉnh tuyến, sạt trượt taluy) chưa được thực hiện kịp thời dẫn đến thiếu căn cứ thu 
hồi đất, chủ yếu UBND huyện phải thực hiện vận động nhân dân đồng thuận thu 
hồi đất thực hiện dự án. Bên cạnh sự đồng thuận, còn có những trường hợp không 
đồng thuận thì cũng không đủ cơ sở pháp lý để cưỡng chế thu hồi đất theo quy 
định của pháp luật. 

6.2. Đề xuất phương án giải quyết 

Đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu khắc phục các điểm sạt lở đất xuống ruộng 
và bồi thường thiệt hại hoa màu của các hộ dân, thi công kịp thời đồng bộ miệng 
cống, hầm chui, đường gom dân sinh. 

Đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết kiến nghị được bồi thường về đất của 
các hộ dân canh tác trên đất quốc phòng.  

Chủ đầu tư, các nhà thầu khẩn trương thi công các hạng mục đảm bảo dân 
sinh; Bàn giao thiết kế bổ sung các vị trí phát sinh, nhất là các vị trí đường gom bổ 
sung để làm cơ sở thực hiện thu hồi đất theo quy định.   

Các nội dung theo đơn kiến nghị của công dân sau khi đã được các cơ quan chức 
năng xác minh thống nhất hướng khắc phục. Đề nghị Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công 
triển khai kịp thời, khẩn trương chuyển kinh phí hỗ trợ phần thiệt hại do sạt lở (các 
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phương án Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đã tính toán nhưng chưa chuyển kinh 
phí), không để phát sinh đơn thư tiếp. 

Thân đường cao tốc đã hình thành, có độ chênh cao so với đường dân sinh 
cũ trung bình từ 3m đến 4m nhưng do chưa thi công đường gom, đường dân sinh, 
chưa sử dụng được cống chui dân sinh nên nhân dân phải vượt qua thân đường, 
tiềm ẩn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. 

Có khoảng 30 vị trí cống thoát nước được thiết kế xả thẳng vào đất canh tác 
nông nghiệp của nhân dân nhưng không có bể tiêu năng hoặc chắn tiêu năng, dẫn 
dòng. Hiện tại đã bước vào mùa mưa với dự kiến lưu lượng nước từ các cống thoát 
nước rất lớn. Việc không kịp thời xây dựng bể tiêu năng hoặc chắn tiêu năng, dẫn 
dòng gây hủy hoại đất, mất khả năng canh tác, sạt lở đất nông nghiệp, chủ đầu tư 
chưa giải quyết hỗ trợ phần thiệt hại.   

Việc phê duyệt bổ sung thiết kế tại những vị trí phát sinh thu hồi đất (nắn 
chỉnh tuyến; sạt trượt taluy) chưa được thực hiện kịp thời dẫn đến thiếu căn cứ thu 
hồi đất, chủ yếu UBND huyện phải thực hiện vận động nhân dân đồng thuận thu 
hồi đất thực hiện dự án (đường gom xóm mới B, mới bàn giao cọc sơ bộ, đã kiểm 
kê theo mốc nhưng không có căn cứ thu hồi đất và lập phương án). Bên cạnh sự 
đồng thuận, còn có những trường hợp không đồng thuận thì cũng không đủ cơ sở 
pháp lý để cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật. 

7. Đánh giá chung 

 Trong tháng, tiếp tục tuyên truyền vận động các gia đình khẩn trương di 
chuyển nhà và bàn giao diện tích nền; rà soát các phát sinh mới xảy ra trong quá 
trình thi công (sạt lở đất, thi công vượt mốc GPMB, các hệ thống mương thủy lợi 
ảnh hưởng canh tác của người dân), lập các phương án BT, HT bổ sung những phát 
sinh; Tuyên truyền người dân không cản trở thi công tại các vị trí đang có kiến nghị 
chờ cấp có thẩm quyền quyết định.  

8. Kế hoạch thực hiện tháng 12/2018   

 Tiếp tục, tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ bị ảnh hưởng chấp hành các 
quy định của pháp luật; kiểm tra, xác minh, tập trung giải quyết dứt điểm những vướng 
mắc, vận động các hộ phải di chuyển nhà nhanh chóng di dời và bàn giao mặt bằng. 
Phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu thi công giải quyết những vướng mắc phát sinh trong 
thi công.  

 Đề nghị Chủ đầu tư tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với huyện để giải 
quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công dự án. Chỉ đạo các nhà thầu 
tập trung thi công đúng mốc GPMB, phối hợp với địa phương hỗ trợ giải quyết các 
phát sinh xảy ra; Tăng cường công tác giám sát bảo vệ môi trường tại các khu vực 
đang thi công công trình; yêu cầu các nhà thầu sử dụng đúng các loại xe chuyên chở 
vật liệu đúng tải trọng; chỉ đạo các nhà thầu thực hiện nghiêm túc việc lấy đất đắp và 
đổ thải; khẩn trương thực hiện các hạng mục dự án đảm bảo dân sinh; khắc phục kịp 
thời các vị trí gây ngập úng ruộng, vườn của người dân xảy ra do thi công của dự án ... 
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 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC 
HÀ NỘI - LẠNG SƠN, ĐOẠN KM1+ 800 - KM44+749,67 

 1. Về kiện toàn Ban Chỉ đạo, thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư 

          Lũy kế: Hoàn thành rà soát kiện toàn Ban Chỉ đạo, Hội đồng bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư và tổ công tác.   

2. Công tác rà soát ranh giới, mốc giới, thông báo thu hồi đất, họp với các 
hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất 

          Lũy kế: Hoàn thành công tác rà soát ranh giới, mốc giới GPMB, trích đo địa 
chính trên địa bàn 3 xã; ban hành thông báo thu hồi đất: tới các hộ dân bị ảnh hưởng;        
họp với các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để phổ biến chủ trương đầu tư, tuyên 
truyền, vận động về chính sách BT, HT, TĐC khi Nhà nước thu hồi đất. 

 3. Công tác xây dựng giá đất cụ thể 

  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 phê duyệt 
giá đất cụ thể tại các xã Vân Thủy, Bắc Thủy, Nhân Lý bị ảnh hưởng bởi dự án. 

 4. Công tác xác định các mỏ đất đắp, các vị trí đổ thải, các nút giao, đường 
nhánh, đường gom, đường dân sinh, cống chui dân sinh 

 UBND huyện đang tiếp tục rà soát vị trí các nút giao, đường nhánh, đường gom, 
5. Công tác đo đạc, thống kê, kiểm đếm 

Trong tháng tập trung tổng hợp lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định 
cư; Thực hiện rà soát, đo đạc chỉnh lý các thửa đất sau khi niêm yết phương án 
phát hiện có sai lệch. 

Hoàn thành công tác kiểm kê toàn tuyến đạt 16,1/16,1Km. 

* Xã Bắc Thủy 

Lũy kế: 8,6Km/8,6Km; 212 hộ (trong đó có 40 hộ phải di chuyển chỗ ở), 141 
ngôi mộ. 

* Xã Nhân Lý 

Lũy kế: 3,0Km/3,0Km; 144 hộ (bổ sung 29 hộ xâm canh xã Bắc thủy và tách ra 
do hồ sơ chồng lấn), trong đó có 32 hộ phải di chuyển chỗ ở, 98 ngôi mộ. 

* Xã Vân Thủy  

 Lũy kế: 4,5Km/4,5Km; 135 hộ, (trong đó có 12 hộ di chuyển nhà), 43 ngôi mộ. 

Lũy kế toàn tuyến đã kiểm đếm 15,85/16,1 Km với 447 hộ, có 84/84 hộ phải di 
chuyển nhà ở, 282 ngôi mộ; Ngoài ra còn có 02 tổ chức là: 01 điểm trường mầm 
non thôn Khuối Kháo và 01 nhà văn hóa thôn Bắc Khánh (xã Bắc Thủy). 

6. Công tác lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

6.1. Công tác thu hồi đất, phê duyệt phương án    
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Qua họp Hội đồng BT, HT&TĐC thông qua các phương án bồi thường, hỗ trợ 
tái định cư, hiện còn một số nội dung về chính sách chưa thống nhất phải xin ý kiến 
chỉ đạo của UBND tỉnh. Rà soát bổ sung các nội dung kiến nghị của các hộ dân sau 
niêm yết công khai.    

Lập phương án cho 08 hộ thôn Nà Khòn, xã Nhân Lý đề nghị tạm ứng tiền 
để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. 

Lũy kế: Hoàn thành thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khu 
vực bị ảnh hưởng bởi dự án tại 3 thôn: Nà Khòn, Làng Chiễng, Pa Lái, xã Nhân Lý 
cho 64 hộ gia đình bị ảnh hưởng, trong đó có 31 hộ phải di chuyển chỗ ở (có 5 hộ làm 
nhà trên đất nông nghiệp không xin chuyển mục đích). Kinh phí dự kiến là 
31.723.700.913 đồng. Hoàn thành công tác thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ 
tái định cư tại thôn Tòng Cút, xã Bắc Thủy với số hộ bị ảnh hưởng là 49 hộ, kinh phí 
dự kiến 14.806.749.000 đồng.   

  Đang thẩm định 02 phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các 
hộ bị ảnh hưởng tại: Thôn Nà Phước và các hộ có nhà ở của xã Vân Thủy và thôn 
Háng Cút xã Bắc Thủy.    

Ngày 12/7/2018 UBND huyện Chi Lăng đã ban hành Quyết định số 2327/QĐ-
UBND, V/v phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Di chuyển Đường 
điện trung hạ thế phục vụ GPMB dự án đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn (Đoạn cửa 
khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng), đoạn qua địa phận huyện Chi Lăng.  

6.2. Bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư 

Chủ đầu tư và nhà thầu triển khai lễ tâm linh động thổ khởi công triển khai 
đoạn tuyến cửa khẩu Hữu Nghị -  Chi Lăng vào ngày 21/9/2018, tại xã Vân Thủy. 

- Bàn giao 700m đoạn tuyến từ lý trình Km28+930-29+630 cho công ty 
LICOJI 16, với diện tích 27.140,2m2. 

- Đã tiến hành lập hồ sơ, vận động nhân dân 21 hộ thôn Pa Lái, xã Nhân Lý; 
64 hộ thôn Háng Cút, với số tiền là 9.986.095.097 đồng;  64 hộ thôn Khuối Kháo, 
với số tiền là 16.816.572.899 đồng, xã Bắc Thủy lập hồ sơ tạm ứng chi trả để bàn 
giao công địa cho các nhà thầu theo yêu cầu của Công ty BOT. 

- Bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư các đoạn lý trình: tại xã Bắc Thủy  từ 
Km38+00 - Km41+00, xã Nhân Lý từ Km42+400 – Km43+100. 

Lũy kế: đã bàn giao cho chủ đầu tư 411.278,9m2 trong đó: Công ty LICOJI 
16 khu đất có diện tích  6.593.442.655.947,8m2, với chiều dài tuyến là 1.070m từ lý 
trình Km 28+930-Km 30+00, để phục vụ khởi công dự án; 300m cuối tuyến có 
diện tích 15.848,2 m2 cho Công ty Hoàng Long - Hà Tĩnh từ Km 44+800- 
Km45+100; cho 02 Công ty  Hoàng Long - Hà Tĩnh và Hoàng Long – Thanh Hóa 
từ Km38+00 - Km41+00 diện tích 339.482,9m2. 

6.3. Về di dời công trình hạ tầng kỹ thuật và mồ mả  

 Lũy kế đến nay đã tạm ứng kinh phí di chuyển mồ mả  275/282 ngôi mộ. 
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Kiểm kê và bàn giao các vị trí cột điện Trung Hạ thế thuộc các xã Bắc Thủy, 
Nhân Lý, đang tiến hành thi công hố móng. 

6.4. Về tiếp nhận và giải quyết đơn thư 

 Trong tháng tiếp nhận 02 đơn thư; 

Lũy kế đã tiếp nhận 26 đơn, đã trả lời 25 đơn (có 06 đơn đề nghị tạm ứng di 
chuyển nhà). 

7. Về chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ 

*Chủ đầu tư chuyển kinh phí: 37.206.736.900 đồng, gồm: 

- Chủ đầu tư chuyển thanh toán tạm ứng kinh phí trích đo với số tiền là: 
1.438.323.000 đồng. 

- Chủ đầu tư chuyển kinh phí để tạm ứng BT,HT với số tiền là: 
35.768.413.900 đồng 

 * Thực hiện chi tạm ứng tổng số tiền: 29.033.703.850 đồng, gồm: 

- Tạm ứng chi trả cho 04 hộ đoạn Km 28+930-Km 30+00, với số tiền là 
597.290.900 đồng. 

- Chi tạm ứng cho 02 đơn vị đo đạc số tiền là: 1.438.323.000 đồng 

- Đã chi tạm ứng mặt bằng chân cột để di chuyển đường điện trung hạ thế:  
112.389.050 đồng cho 69 hộ, gồm:.  

+ Chi tạm kinh phí chân cột điện cho 10 hộ xã Nhân Lý để bàn giao mặt 
bằng thi công, với số tiền là 13.122.240 đồng. 

+ Chi tạm ứng cho 39 hộ bị ảnh hưởng di chuyển đường điện trung, hạ thế 
do ảnh hưởng đường cao tốc tại xã Bắc Thủy với  số tiền là 71.083.760 đồng. 

+ Chi tạm ứng cho 20 hộ bị ảnh hưởng di chuyển đường điện trung, hạ thế 
do ảnh hưởng đường cao tốc tại xã Vân Thủy với  số tiền là 28.183.050 đồng. 

-Thực hiện tạm ứng 60% kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ bị ảnh 
hưởng với tổng số tiền là: 26.885.700.900 đồng  

+ Hộ Nông Văn Cảm thôn Nà Phước, xã Vân Thủy: 174.037.000 đồng 

+ 61 hộ thôn Háng Cút, xã Bắc Thủy số tiền là: 9.895.091.000 đồng 

+ 63 hộ thôn Khuối Kháo, xã Bắc Thủy số tiền là: 16.816.572.900 đồng; 

Lũy kế, Chủ đầu tư đã chuyển tạm ứng là 49.149.109.628 đồng; Đã chi tạm ứng 
tổng số tiền là  37.971.615.978 đồng, bao gồm: tiền di chuyển 275 ngôi mộ với số tiền 
là 1.963.084.728 đồng, GPMB đoạn đầu tuyến với số tiền 7.190.660.800 đồng, đoạn 
300m cuối tuyến 408.797.500  đồng; thanh toán tiền di chuyển điện 0,4Kv  với số tiền 
112.389.050 đồng; thanh toán tiền trích đo 1.438.323.000 đồng, Chi tạm ứng cho các 
hộ 26.885.700.900đồng  .   

8. Khó khăn vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết 
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8.1. Khó khăn vướng mắc 

Một số chính sách có sự điều chỉnh, chưa đồng bộ (Đã có báo cáo xin ý kiến 
chỉ đạo của Tỉnh) do vậy phải rà soát xem xét lại phương án tính toán. 

Một số hộ đã chủ động tiến hành di chuyển nhà cửa, nhưng do chưa chủ 
động trước được kinh phí tiến độ di chuyển chậm, các hộ đang đề nghị tạm ứng 
nhưng chủ đầu tư chưa xem xét. 

Chủ đầu tư chưa bố trí được nguồn vốn, phần mặt bằng bàn giao cho các nhà 
thầu mới chỉ trên cơ sở tạm ứng kinh phí từ vốn tự chủ của nhà đầu tư, nên việc 
phê duyệt các dự án đang tạm dừng sau khi họp thông qua phương án. 

Các cơ chế, chính sách ban hành chưa đồng bộ, rất khó trong việc áp dụng 
lập phương án và tuyên truyền giải thích, cụ thể: Thôn Tòng Cút, xã Bắc Thủy, 
nằm 2 bên đường 234B, là thôn Vùng II, xã Bắc Thủy là xã Khu vực 3, bồi thường 
giá đất theo Khu vực 3, khi thu tiền chuyển mục đích theo chế độ vùng II các hộ 
dân không đồng thuận. 

Chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh tuyến đoạn lý trình Km 43+640 đến Km 
44+600 (Hiện đoạn lý trình trên ảnh hưởng 07 hộ phải di chuyển chỗ ở, trong đó 
có 03 hộ đã xây xong nhà chuẩn bị di chuyển vào nhà mới, 03 hộ đang xây nhà). 

Một số hầm chui dân sinh trên tuyến điều chỉnh lại (tại hồ sơ rà soát ngày 
21/11/2018 chưa phù hợp, cụ thể: 

-Vị trí hầm chui tại lý trình Km 40+145; và 40+751, là con đường phục vụ 
vận chuyển lâm sản đất rừng trồng, thiết kế với khẩu độ 4m x 3m là không phù hợp 
với việc vận chuyển, khai thác gỗ. Đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh lên khẩu độ 4m x 
3,5m theo thiết kế cũ để phù hợp với nhu cầu sử dụng. 

- Vị trí hầm chui tại lý trình Km 38+980, đây là đường giao thông liên xã 
ĐH 80a để khẩu độ 4m x 3m là không hợp lý đề nghị nâng khẩu độ lên 4m x 3,5m 
để việc giao thông thuận tiện (theo thiết kế cũ). 

8.2. Đề xuất phương án giải quyết 

Tập trung nhân lực để rà soát và lập các hồ sơ liên quan trong xây dựng 
phương án bồi thường. 

Đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất thủ tục vốn để có cơ sở phê duyệt 
phương án chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng. 

Chủ đầu tư khẩn trương có văn bản về việc điều chỉnh tuyến đoạn Km 43+640 
đến Km 44+600. 

Đề nghị chủ đầu tư xem xét điều chỉnh khẩu độ hầm dân sinh tại các vị trí đã nêu 
cho phù hợp với nhu cầu sử dụng. 

9. Đánh giá chung 

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo công tác kiểm đếm và lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư; vận động các hộ bị ảnh hưởng phải di dời nhà tìm 
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mặt bằng và triển khai xây dựng nhà mới. Các hộ thực hiện di chuyển mộ, kinh phí 
được tạm ứng kịp thời. Bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư và nhà thầu thi công.   

10. Kế hoạch thực hiện tháng 12/2018    

Tiếp tục, tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ bị ảnh hưởng chấp hành các 
quy định của pháp luật; kiểm tra, xác minh, tập trung giải quyết những vướng mắc phát 
sinh; Lập và niêm yết công khai phương án BT, HT & TĐC các đoạn tuyến đã kiểm 
đếm và trình thẩm định và phê duyệt phương án đã hoàn thành niêm yết công khai.   

 Đề nghị Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị bố trí 
kinh phí để chi trả kịp thời khi có Quyết định phê duyệt các phương án BT,HT&TĐC.    

UBND huyện Chi Lăng trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; 
- Sở Giao thông vận tải tỉnh; 
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; 
- Sở Xây dựng tỉnh; 
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Trưởng Ban chỉ đạo GPMB huyện;  
- Các phòng: TN&MT, KT&HT, NN&PTNT, TC-KH; 
- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 
- Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; 
- Công ty cổ phần BOT Bắc Giang-Lạng Sơn-Hữu Nghị; 

  - Lưu: VT, TNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

 
Vi Nông Trường 
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