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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc 

làm việc ngày 05/10/2018 với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện 

 

Ngày 05/10/2018, đồng chí Vi Nông Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện 
chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (TTPTQĐ), tham dự 
cuộc họp có đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài 
nguyên và Môi trường, Phòng Nội vụ huyện và toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công 
chức TTPTQĐ huyện.  

Sau khi nghe báo cáo của TTPTQĐ về việc thực hiện nhiệm vụ thường 
xuyên, nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột xuất do UBND huyện giao và các ý 
kiến thảo luận của các thành phần, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận 
như sau: 

1. Đánh giá chung 

Trong thời gian qua, TTPTQĐ huyện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực tham 
mưu cho UBND huyện trong thực hiện công tác bồi thường và giải phóng mặt 
bằng các công trình, dự án trên phạm vi địa bàn huyện Chi Lăng; tập trung vào 
02 nhiệm vụ trọng tâm của huyện là: Giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc 
Bắc Giang - Lạng Sơn, giải phóng mặt bằng khu Chợ nông sản thị trấn Chi Lăng 
và tổ chức rà soát xây dựng phương án để đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất 
công sử dụng kém hiệu quả hoặc tổ chức quản lý không còn nhu cầu sử dụng đất 
mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ, đóng góp cho kết quả phát triển kinh tế -  
xã hội của huyện.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác tham mưu cho UBND 
huyện TTPTQĐ vẫn còn những hạn chế cần khắc phục: Có lúc còn thiếu chủ 
động, thiếu kịp thời, quyết liệt, thiếu linh hoạt trong tham mưu cho UBND 
huyện thực hiện các nội dung công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao, đặc 
biệt là việc xử lý các tình huống phát sinh trong công tác bồi thường thiệt hại, 
giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và khu Chợ nông sản 
thị trấn Chi Lăng; công tác phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên 
quan tham mưu cho UBND huyện xây dựng các phương án đền bù quyền sử 
dụng các khu đất công trên địa bàn còn chậm, thiếu chủ động; việc phân công 
nhiệm vụ cho lãnh đạo Trung tâm, cán bộ, công chức có nội dung chưa cụ thể, 
chi tiết, còn chồng chéo dẫn đến một số nội dung tham mưu thực hiện kết quả 
đạt được chưa cao, hiệu quả chưa như mong muốn. 

2. Một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới 

 2.1. Công tác bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng đường cao tốc 
Bắc Giang - Lạng Sơn 



 - Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan song song với công 
tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia 
đình cố tình chây ỳ, chống đối tại xã Mai Sao (04 hộ thôn Mạn Đường A, 02 hộ 
thôn Mạn Đường B). Xây dựng phương án bảo vệ thi công đối với hộ Ông Vi 
Văn Vươn, thôn Hòa Mục, xã Mai Sao, ông Cao Văn Biền, xã Chi Lăng. Thời 
gian hoàn thành trước 30/10/2018. 

 - Chủ trì phối hợp với chủ đầu tư thực hiện tốt công tác chuyển kinh phí 
bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng đối với đoạn đường gom Nà Sèn, xã 
Mai Sao; Xóm Mới A, Xóm mới B,  xã Chi Lăng. 

- Chủ trì tham mưu cho UBND huyện xây dựng kiến nghị, đề xuất với 
tỉnh đề nghị xem xét giải quyết vướng mắc trong áp giá bồi thường, dự án đường 
cao tốc Bắc Giang - Lang Sơn: Về đơn giá nhà trình tường đất, nhà xây gạch đất 
không nung; về hệ số khu vực áp dụng trong tính toán bồi thường công trình 
kiến trúc; về giá đất của thôn vùng 2, thuộc xã khu vực 3 (thôn Toong Cút, xã 
Vân Thủy). 

 - Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài Nguyên và Môi 
trường  hướng dẫn các xã, thị trấn có các tuyến đường bị hư hỏng do ảnh hưởng 
của phương tiện vận chuyển vật liệu thi công đường cao tốc Bắc Giang - Lạng 
Sơn, yêu cầu nhà thầu cam kết sau khi thi công xong phải hoàn trả lại đường 
như hiện trạng ban đầu. 

 2.2. Giải phóng mặt bằng khu Chợ nông sản thị trấn Chi Lăng 

 - Chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với 03 hộ dân bị 
mất đất từ dự án xây dựng Chợ nông sản thị trấn Chi Lăng (hộ bà Phùng Thị Kỳ, 
ông Đàm Qúy Long, ông Hứa Văn Quân) trên cơ sở đối thoại, tham mưu cho 
UBND huyện đề xuất phương án giải quyết cụ thể đối với từng trường hợp; các 
hộ chưa nhận tiền bồi thường thiệt hại, chưa bàn giao mặt bằng tiếp tục phối hợp 
với Tổ công tác Dân vận của huyện làm công tác tuyên truyền, vận động. Tổng 
hợp báo cáo lãnh đạo UBND huyện tiến độ giải phóng mặt bằng để làm căn cứ 
chỉ đạo phấn đấu bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong quý 4 năm 2018. 

 2.3. Đối với việc quản lý quỹ đất công trên địa bàn 

 - Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; các cơ quan, đơn 
vị liên quan hoàn thành các thủ tục theo quy định để tiến hành đấu giá quyền sử 
dụng đất đối với 02 khu đất công (Khu đất tại xóm Mai Tùng, thôn Nà Sèn, xã 
Mai Sao; khu đất Hạt 12 cũ tại thôn Mỏ Đá, xã Quang Lang). Thời gian hoàn 
thành trước ngày 30/10/2018. 

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ 
tầng, Phòng Tài chính - Kế Hoạch và các cơ quan có liên quan rà soát lại toàn bộ 
tài sản công, quỹ đất công (Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú ý, Trạm Khuyến 
nông,Trung Tâm DSKHH gia đình) để đưa vào kế hoạch đấu giá sử dụng đất 
năm 2019 (nếu đủ điều kiện) và tham mưu kế hoạch xử lý đất công, tài sản công 
của huyện. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/10/2018. 



- Xây dựng báo cáo cụ thể về việc thực hiện công tác bồi thường, giải 
phóng mặt bằng đối với từng hộ dân (còn vướng mắc) bị mất đất từ việc thu hồi 
đất bởi các Dự án lớn trên địa bàn huyện: Dự án đường Cao tốc Bắc Giang - 
Lạng Sơn; khu công nghiệp Đồng Bành; Chợ nông sản thị trấn Chi Lăng tham 
mưu, đề xuất phương án xử lý báo cáo lãnh đạo UBND huyện. 

- Chủ trì thực hiện việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 
các hộ dân sau khi đã bồi thường giải phóng mặt bằng, giao cho Văn phòng 
đăng ký đất đai huyện chỉnh lý theo quy định.  

 - Chủ trì khảo sát, thống kê đối với các diện tích đất xen, ket, nhỏ, hẹp 
dưới 50m2  hoặc trên 100m2 nhưng sau khi bị thu hồi đất từ các dự án không còn 
điều kiện để canh tác,  báo cáo, đề xuất với UBND  huyện để đề nghị thu hồi 
đảm bảo quyền lợi cho người dân. 

 - Yêu cầu Lãnh đạo TTPTQĐ xây dựng thông báo phân công lại nhiệm vụ 
phụ trách các lĩnh vực công tác của lãnh đạo, cán bộ công chức phòng đúng theo 
quy định đảm bảo bao quát hết nội dung công việc của đơn vị; lãnh đạo, cán bộ, 
công chức TTPTQĐ xây dựng chương trình công tác tuần; đôn đốc, kiểm tra, 
giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực công tác, chức 
năng nhiệm vụ và nội quy, quy chế của đơn vị. 

UBND huyện Chi Lăng thông báo để TTPTQĐ và các cơ quan, đơn vị 
liên quan biết, khẩn trương triển khai, thực hiện./. 

 

 
 
Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy (BC); 
- TT HĐND huyện (BC); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện;  
- Các Phòng: TTPTQĐ; TN và MT; Nội vụ; 
- Lưu: VT. 

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