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Số: 577/BC-UBND 
 

Chi Lăng, ngày 16  tháng 9 năm 2019 
 
 

BÁO CÁO 
Tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác bồi thường,  

hỗ trợ, tái định cư các dự án đang triển khai trên địa bàn huyện Chi Lăng 
  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
tại Công văn số 3135/VP-KTN ngày 01/8/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về 
việc báo cáo, họp chuyên đề hàng tháng về xử lý vướng mắc trong công tác giải 
phóng mặt bằng. UBND huyện Chi Lăng báo cáo các vướng mắc tới đến ngày 
15/9/2019 cụ thể như sau: 

1. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Giang - TP Lạng 
Sơn, đoạn Km45+100 - Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 
đoạnKm1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình 
thức hợp đồng BOT 

1.1. Về thực hiện công tác đo đạc, thống kê, kiểm đếm  

Hiện nay trên tuyến còn 02 vị trí mặt bằng đường gom, bổ sung mái ta luy 
chưa giải phóng mặt bằng do Chủ đầu tư chưa giao mốc và hồ sơ thiết kế, cụ thể: 

- Lý trình Km56+200 - Km56+680, trái tuyến đã có thiết kế chưa được phê duyệt 
và Chủ đầu tư chưa giao mốc;  

- Lý trình Km64+600 - Km64+878, trái tuyến, chưa thiết kế và giao mốc.   

UBND huyện Chi Lăng đề nghị UBND tỉnh: Chỉ đạo Chủ đầu tư khẩn 
trương thực hiện các thủ tục về thiết kế, bàn giao hồ sơ, mốc giới sau khi được 
phê duyệt thiết kế đối với 02 đoạn tuyến trên cho UBND huyện Chi Lăng để thực 
hiện công tác giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ đề ra.  

1.2. Về kinh phí  

  Đến nay, UBND huyện Chi Lăng đã phê duyệt kinh phí 584.589.552.342 
đồng, Chủ đầu tư đã chuyển cho Hội đồng BT, HT, TĐC dự án 577.189.399.194 
đồng (576.029.707.457 đồng kinh phí được phê duyệt; 1.159.691.737 đồng kinh 
phí tạm ứng cho các hộ chưa được phê duyệt). 

Tổng kinh phí đã được phê duyệt nhưng Chủ đầu tư chưa chuyển trả là 
8.559.844.885 đồng; trong đó: Kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 1.035.299.259 đồng 
(gồm 05 Quyết định số: 2525, 2526, 2724, 3648, 2849); Kinh phí di chuyển công 
trình hạ tầng là 6.932.551.626 đồng, kinh phí đo đạc 591.994.000 đồng.  
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UBND huyện Chi Lăng đề nghị UBND tỉnh: Chỉ đạo Chủ đầu tư chuyển kinh 
phí để thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định.   

1.3. Việc thực hiện các hạng mục đảm bảo nhu cầu dân sinh 

1.3.1. Đường gom dân sinh 

Hiện còn 10 đoạn đường gom dân sinh (02 đoạn mới bổ sung) chưa thi công 
hoặc thi công chưa xong dẫn đến khó khăn cho Nhân dân khi đi lại: 

- 01 vị trí trên địa bàn xã Mai Sao tại lý trình Km45+500: Hộ Nguyễn Văn 
Long, mất đường đi, hiện tại đang đi nhờ qua sân của nhà khác; cần thu hồi đất bổ 
sung để làm đường đi với độ dài khoảng 50m x rộng 3 m; 

-  04 đoạn trên địa bàn xã Quang Lang: 

+ Đường gom trái tuyến tại Km48+260 có 14 hộ đề nghị mở đường vào 
canh tác tuy nhiên không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đồng ý với lý 
do đi trên tà luy dương nguy hiểm, đề nghị các hộ tự đi qua các vườn đồi của các 
hộ khác;  

+ Đầu cống dân sinh Km48+880 -Km49+240 chưa thi công xong;  

+ Đường gom đoạn Km54+300 - Km54+600, phải tuyến chưa thi công đổ bê tông; 

+ Đường gom đoạn Km56+200 đến cầu cạn Km56+680, trái tuyến thuộc 
thôn Làng Thành, đã được thiết kế nhưng Chủ đầu tư chưa giao mốc GPMB.  

- 02 đoạn trên địa bàn xã Chi Lăng: 

+ Đoạn từ Km60+320 - Km60+380, bên trái tuyến (thôn Làng Cằng), đường 
đi canh tác của gần 20 hộ cho xứ đồng Đăng Lườn, xã Chi Lăng chưa thi công;  

+ Đoạn từ Km60+900 - Km61+100, ông Lương Xuân Bách, thôn Ba Đàn đại 
diện cho nhóm 11 hộ gia đình có ý kiến và đã được Chủ đầu tư thống nhất di chuyển 
rào chắn, tạo đập tràn phía thượng lưu để người dân đi lại, nhưng chưa tổ chức thi 
công xong dân chưa đi lại được vẫn phải đi qua thân đường cao tốc.   

- 03 đoạn trên địa bàn thị trấn Chi Lăng: 

+ Đường gom tại lý trình Km61+080 phía trái tuyến chưa thi công;  

+ Đường gom tại lý trình Km62+760 - Km62+800 phía trái tuyến chưa thi công; 

+ Đường gom tại lý trình Km64+600 - Km64+878, trái tuyến chưa có thiết kế. 

Các tuyến đường gom dân sinh thuộc địa bàn xã Quang Lang chất lượng 
kém nay đã bị trồi lún đi lại không đảm bảo an toàn. 

UBND huyện Chi Lăng đề nghị UBND tỉnh: Chỉ đạo Chủ đầu tư khẩn trương 
thực hiện thiết kế bổ sung, sớm thi công trước khi đóng rào.   

1.3.2. Hầm chui dân sinh 

03 hầm chui dân sinh không đảm bảo để sử dụng, cụ thể: 
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- 02 hầm chui dân sinh hiện chưa có rãnh chịu lực, nên khi mưa to nước, bùn đất 
chảy vào hầm không đảm bảo lưu thông: Hầm chui tại lý trình Km59+869 và hầm chui 
tại lý trình Km 63+087;  

- 01 hầm chui tại lý trình Km60+730 không có mương dẫn nước phía phải tuyến  
nên khi trời mưa đọng nước không lưu thông được. 

UBND huyện Chi Lăng đề nghị UBND tỉnh: Chỉ đạo Chủ đầu tư khẩn trương 
thực hiện thiết kế bổ sung và thi công tại 03 vị trí hầm chui nêu trên.   

1.3.3. Cống ngang đường 

Có 09 điểm cống ngang đường ảnh hưởng đến việc canh tác của Nhân dân: 

- Có 04 điểm trên địa bàn xã Quang Lang: 

+ Km50+840, cống không có đường thoát, gây ngập úng đất của hộ ông 
Vương Văn Chử (đề nghị thu hồi đất diện tích đất ngập úng); 

+ Km55+200, đoạn qua đất hộ ông Hoàng Văn Chung bị tắc, gây ngập úng;  

+ Hạ lưu cống tại Km0+310 nhánh B, nút giao thôn Làng Thành đang thi công; 

+ Km56+223, cống bị đất tràn ngập trên 2/3 làm tắc cống, gây ngập úng 
(hộ Triệu Văn Chắn, thôn Làng Thành, xã Quang Lang, đã hỗ trợ 01 vụ nhưng 
chưa khắc phục nay lại tiếp tục bị ảnh hưởng). 

- 02 điểm trên địa bàn xã Chi Lăng: 

+ Đoạn Km57+400, miệng cống nước xả thẳng vào ruộng hộ ông Khánh; 

+ Đoạn Km59+020 - Km59+120, trái tuyến phía thượng lưu chưa xử lý 
đường dẫn, gây ngập úng khu ruộng hộ Mã Văn Lài. 

- 03 điểm trên địa bàn thị trấn Chi Lăng: 

+ Km63+800, bên trái tuyến, cống nước xả thẳng vào ruộng của các hộ gia 
đình khi mưa gây ngập úng không canh tác được; 

+ Km64+032, bên phải tuyến, cống nước xả thẳng vào ruộng của các hộ 
gia đình khi mưa gây ngập úng không canh tác được; 

+ Km64+140, bên phải tuyến, ruộng của hộ gia đình ông Vi Văn Chung 
nằm ngay sát miệng cống thoát nước khi trời mưa gây ngập úng không thể canh 
tác được. 

UBND huyện Chi Lăng đề nghị UBND tỉnh: Chỉ đạo Chủ đầu tư khẩn trương 
thực hiện thi công, khắc phục các vị trí cống ngang; phối hợp với UBND huyện thực 
hiện thủ tục thu hồi đất đối với diện tích đất bị ngập úng của hộ ông Vương Văn Chử.   

1.4. Trên tuyến còn 21 hộ bị thiệt hại về cây cối hoa màu phát sinh sau 
mưa bão do bị ngập úng, đất đá xối vào ruộng, đã có biên bản làm việc giữa 
Trung tâm PTQĐ và Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn nhưng đến nay 
chưa được khắc phục.  

UBND huyện Chi Lăng đề nghị UBND tỉnh: Chỉ đạo Chủ đầu tư phối hợp 
với UBND huyện khẩn trương bồi thường  thiệt hại cho người dân.  
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1.5. Các tuyến đường Tỉnh lộ 234; Quốc lộ 279; đường huyện 250; đường 
huyện 80 bị xuống cấp do ảnh hưởng quá trình vận chuyển vật liệu khi thi công vẫn 
chưa được hoàn trả. 

UBND huyện Chi Lăng đề nghị UBND tỉnh: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên 
quan sớm thực hiện thi công hoàn trả các tuyến đường, đảm bảo an toàn giao thông và 
thuận tiện cho lưu thông của Nhân dân.  

1.6. Các hộ có nhà gần tuyến ảnh hưởng nhà do thi công 

Giai đoạn lu rung đã cơ bản hoàn thành nhưng các hộ có nhà gần tuyến bị 
rạn nứt do ảnh hưởng thi công chưa được đơn vị bảo hiểm công trình của dự án 
xem xét. Hộ bà Nguyễn Thị Luyến, thôn Mạn Đường B (đầu nút giao Km45) có 
đơn đề nghị nhưng chưa được giám định. 

UBND huyện Chi Lăng đề nghị UBND tỉnh: Chỉ đạo Công ty CP BOT Bắc 
Giang - Lạng Sơn khẩn trương thực hiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ.  

1.7. Ông Đỗ Xuân Hợp và ông Hồ Bình Trọng cùng trú tại thôn Minh 
Khai, xã Chi Lăng yêu cầu được tính diện tích đất canh tác trên thao trường 407 
(thao trường Trường Quân sự tỉnh) bị ảnh hưởng do thực hiện dự án vào tổng 
diện tích đất thu hồi của hộ gia đình để tính tỷ lệ % mất đất nông nghiệp, từ đó hỗ 
trợ ổn định đời sống và hỗ trợ khác: 

UBND huyện Chi Lăng đã tính toán kinh phí “hỗ trợ khác đối với đất theo 
quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai năm 2013 và Khoản 3, Điều 16 Quyết 
định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn; đơn giá 
áp dụng để tính hỗ trợ bằng đơn giá hỗ trợ hộ ông Lành Văn Hái đã được UBND 
tỉnh đồng ý chủ trương tại Thông báo số 124/TB-UBND ngày 22/3/2018” theo 
chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 
914/VP-KTN ngày 13/3/2019 của Văn phòng UBND tỉnh. 

Do phần diện tích đất của 02 gia đình bị ảnh hưởng dự án là toàn bộ phần 
đất nằm trong đất quốc phòng, đã được hỗ trợ khác, tương đương với giá trị bồi 
thường của đất cùng mục đích khi bị thu hồi do đó UBND huyện Chi Lăng xin ý 
kiến UBND tỉnh không thực hiện  tỷ lệ % mất đất nông nghiệp để hỗ trợ ổn định 
đời sống và hỗ trợ khác. Vì nếu thực hiện thêm 1 lần hỗ trợ khác nữa cho không 
02 hộ sẽ không hợp lý và ảnh hưởng tới các hộ còn lại trong 12 hộ có đất nămg 
ngoài đất Quốc phòng bị thu hồi. 

1.8. Các vướng mắc trong quá trình thi công, huyện đã giải quyết trong 
tháng 8 và đầu tháng 8 năm 2019 

1.8.1. Phần diện tích trong nút giao của hộ Hoàng Văn Bóng (thôn Nà Khòn, 
xã Nhân Lý) các cơ quan chuyên môn của huyện đã tích cực vận động đến nay gia 
đình đã thống nhất bàn giao mặt bằng cho thi công.  

1.8.2. Tại lý trình Km54+00 - Km54+230 việc thi công đường gom phía phải 
tuyến gặp khó khăn do có một số hộ cản trở không cho thi công; các cơ quan chuyên 
môn đã tích cực vận động đến nay đã thi công nhưng chưa xong. 
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1.8.3. Hộ ông Đàm Văn Du (thôn Phố Sặt) cản trở thi công tôn hộ lan, rào 
B40 tại Km62+100 (bên trái tuyến) do không có đường đi canh tác, sau khi vận 
động đã đồng ý cho thi công trước, nhưng đến nay nhà thầu vẫn chưa thi công 
đường gom. 

1.8.4. Công tác di dời đường dây thông tin tín hệu đường sắt: Đã tiến hành 
kiểm đếm xong để bàn giao mặt bằng thi công di chuyển; phối hợp với Công ty 
BOT Bắc giang- Lạng Sơn thống nhất phương án bồi thường di chuyển đường dây 
thông tin với Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Bắc Giang; phê duyệt 
phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Trung tâm Phát triển quỹ đất đã chuyển 
tiền cho Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Bắc Giang để thực hiện di dời 
hệ thống cột, đường dây thông tin từ cột 2304 đến cột 2320 tuyến đường sắt Hà Nội 
- Đồng Đăng, hiện đã dựng xong cột đang tiến hành kéo dây, phần mặt bằng Chủ 
công trình đã di chuyển tạm để đảm bảo thi công phấn đấu di chuyển xong trước 
20/9/2019. 

1.9. Để đảm bảo việc thực hiện quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư và các quy định pháp luật có liên quan, UBND huyện Chi Lăng kiến 
nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn 
khẩn trương khắc phục, xử lý các vướng mắc thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư, 
phải có cam kết tiến độ thực hiện. UBND huyện sẽ phối hiện kịp thời xử lý các 
vướng mắc phát sinh nếu có trong quá trình thi công thuộc trách nhiệm của 
UBND huyện. 

2. Dự án Đường điện 220 kV Bắc Giang - Lạng Sơn 

Hiện còn 09 vị trí do chồng lấn với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao 
tốc Bắc Giang - TP Lạng Sơn chưa điều chỉnh thiết kế bổ sung do đó chưa tiếp 
tục triển khai được công tác giải phóng mặt bằng. 

3. Dự án đường đến trung tâm xã Liên Sơn (Chủ đầu tư là Ban Quản lý 
đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh nay là Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng tỉnh) 

Dự án được triển khai từ năm 2016. Sau khi tiến hành kiểm kê, lập phương 
án và niêm yết công khai, để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Nhân dân nhất trí 
phương án dự thảo và đã bàn giao mặt bằng để thi công từ tháng 5 năm 2016 
(trước khi quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư). Chủ đầu tư đã tạm ứng tiền trước để nhận chuyển quyền sử dụng đất, 
di chuyển mồ mả cho một số hộ.  

Tại thời điểm kiểm kê cây cối, hoa màu năm 2016, Hội đồng BT, HT, TĐC 
dự án huyện Chi Lăng đã áp dụng các văn bản: 

- Cơ chế chính sách được áp dụng theo căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-
UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định 
chi tiết thi hành 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, tái định cư khi Nhà nước 
thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo Quyết định này việc hỗ trợ chuyển 
đổi nghề nghiệp cho đất nông nghiệp, đất rừng đối với xã khu vực III được hỗ trợ 
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bằng 2 lần giá đất nông nghiệp; hỗ trợ ổn định đời sống và hỗ trợ khác được tính 
theo tỷ lệ % mất đất; không tính hỗ trợ khác đối với đất rừng; 

- Đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi theo Điều 5, Quyết định số 
04/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy 
định Đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 
03/2013/QĐ-UBND ngày 05/3/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công 
tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 
24/02/2012 của UBND tỉnh;  

Tại thời điểm năm 2016, Chủ đầu tư của dự án không đủ nguồn kinh phí để 
thực hiện công tác GPMB do đó đã phải tạm dừng và UBND huyện Chi Lăng 
chưa được phê duyệt phương án BT, HT, TĐC (dự án đã thi công được 500m và 
tạm ứng tiền trước cho một số hộ gia đình).  

Năm 2017, dự án không được ghi vốn triển khai nên Chủ đầu tư ban hành 
Thông báo số 278/TB-BQLHTKT ngày 08/5/2017 về việc dừng thi công công 
trình: Đường đến trung tâm xã Liên Sơn, huyện Chi Lăng. 

Năm 2019, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Chủ đầu tư có chủ trương xem 
xét bồi thường, hỗ trợ đối với phần mặt bằng đã chiếm dụng thi công và kinh phí 
thực hiện dự án. Tại thời điểm này một số cơ chế chính sách có sự thay đổi, đối 
với phương án BT, HT&TĐC dự án:  

- Theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 10/04/2017 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công 
tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn thì phải đo để xác định lại đường kính gốc các loại cây ăn quả, cây lấy 
gỗ … Điều này không phù hợp, do đã thi công mất hiện trạng cây cối hoa màu; 

- Theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc sửa đổi khoản 1, khoản 2, khoản 4 điều 2 của Quyết định số 
37/2018/QĐ-UBND thì hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho đất nông nghiệp đối 
với xã bằng 3 lần giá đất, đất rừng đối với xã bằng 1 lần giá đất; hỗ trợ ổn định 
đời sống được tính theo tỷ lệ % mất đất; hỗ trợ khác cho đất nông nghiệp đối với 
xã bằng một lần giá đất; không tính hỗ trợ khác đối với đất rừng. 

Như vậy, hỗ trợ đất rừng sản xuất áp dụng theo Quyết định số 10/2019/QĐ-
UBND thấp hơn 1 lần so với áp dụng theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND. 

Do các hộ dân thuộc xã vùng III, vùng đặc biệt khó khăn, có thu nhập thấp, 
khi dự án triển khai nhân dân đã đồng tình ủng hộ, nhiệt tình bàn giao mặt bằng 
trước khi phê duyệt quyết định bồi thường. 

Việc áp dụng Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 
10/2019/QĐ-UBND để phê duyệt phương án BT, HT, TĐC đối với dự án ở thời 
điểm hiện tại là không phù hợp, nếu bồi thường theo Quyết định số 10/2019/QĐ-
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UBND, giá trị bồi thường giảm rất khó khăn cho công tác tuyên truyền và đảm bảo 
ổn định đời sống cho các hộ bị ảnh hưởng. 

Vì vậy UBND huyện Chi Lăng kiến nghị UBND tỉnh cho phép UBND huyện Chi 
Lăng: 

- Áp dụng Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND và Quyết định số 03/2013/QĐ-
UBND để phê duyệt bồi thường về cây cối, hoa màu; 

- Phê duyệt hỗ trợ khác cho người bị ảnh hưởng có giá trị bằng phần chênh 
lệch kinh phí giữa Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND và Quyết định số 
12/2015/QĐ-UBND. 

4. Đường Thiên cần Bản Lăm (Chủ đầu tư là Chi cục Hợp tác xã, Sở 
nông nghiệp và PTNT) 

Dự án hiện nhân dân đã ủng hộ bàn giao mặt bằng không cản trở thi công, 
hiện còn 02 nội dung vướng mắc cụ thể:  

4.1. Có 03 hộ (ông Dương Văn Tặng, Vi Văn Tiện, Nông Triều Khoan, 
thôn Bản Lăm) có 03 thửa ruộng nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng. Tuy 
nhiên, trong quá trình thi công, do đào trúng mạch nước dẫn đến sạt lở thửa đất 
rừng của hộ ông Vi Văn Tiện, nước chảy làm sô sạt đất đá bồi lấp 02 thửa ruộng 
của các hộ Dương Văn Tặng, ông Nông Triều Khoan gây thiệt hại 03 vụ của các 
hộ gia đình không thể khắc phục được. 

 UBND huyện Chi Lăng kiến nghị UBND tỉnh cho phép UBND huyện: 
Thu hồi bồi thường đối với 03 thửa đất gồm thửa đất RSX số 1154, tờ bản đồ lâm 
nghiệp xã Liên Sơn số LN2, diện tích sạt lở là 540m2; 275m2 đất trồng lúa khác 
tại thửa đất số 18, tờ bản đồ địa chính số 6, xã Liên Sơn; thu hồi 330m2 đất trồng 
lúa khác tại thửa đất số 8, tờ bản đồ địa chính số 6, xã Liên Sơn ( nằm ngoài 
phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án). 

4.2. Đối với hộ Vi Văn Cẳm thôn Bản Lăm có nhà ở nằm ngoài phạm vi 
mặt bằng dự án nằm trên đỉnh cách mép tà luy dương 2m, cách cốt 0 của đường 
là 12m rất nguy đến tính mạng trong sinh hoạt. Đồng thời, khi thi công làm mất 
đường lên nhà của gia đình. Do không đảm bảo an toàn trong quá tình thi công  
nên, Chủ đầu tư đã đồng ý tạm ứng 50% tiền để di chuyển đến nơi ở mới để thi 
công dự án. 

UBND huyện Chi Lăng kiến nghị UBND tỉnh cho phép UBND huyện: 

Bồi thường tài sản, hỗ trợ về nhà cửa, công trình kiến trúc cho gia đình đến 
nơi ở mới để đảm bảo ổn định đời sống và an toàn cho gia đình ông Vi Văn Cẳm. 

Trên đây là một số nội dung vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng 
các dự án và kiến nghị của UBND huyện Chi Lăng kính đề nghị UBND tỉnh Lạng 
Sơn quan tâm xem xét./. 



 8 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh; 
- Các sở:TN&MT, GTVT, KH&ĐT tỉnh; 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 
- Trưởng Ban chỉ đạo GPMB huyện;  
- CT, PCT UBND huyện; 
- Phòng TN&MT, KT&HT huyện; 
- 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, TTPTQĐ (20b). 

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

 
Vi Nông Trường 
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