
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHI LĂNG 

––––––––––––––––––––– 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

   Chi Lăng, ngày 10  tháng  9 năm 2019 
 

 
TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị khen thưởng thành tích trong thực hiện  
dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 

___________________________ 

 
 

    Kính gửi:  
   - Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn; 
            - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn; 
            - Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 06/9/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng huyện Chi Lăng về việc xét đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có 
thành tích trong thực hiện dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch 
UBND tỉnh cho 05 tập thể và 05 cá nhân, vì đã có thành tích tiêu biểu trong 
thực hiện dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Cụ thể: 

I. Tập thể: 05 

1. Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

3. Hội Cựu chiến binh huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

II. Cá nhân: 05 

1. Ông Vi Nông Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng 
Sơn. 

2. Ông Lô Minh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo 
Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng 
Sơn. 
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3. Ông Hứa Quang Năm, Cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Chi Lăng, tỉnh 
Lạng Sơn. 

4. Ông Hoàng Văn Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quang Lang, 
huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

5. Ông Nông Mạnh Huy, Lao động hợp đồng Trung tâm Phát triển Quỹ đất 
huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

Đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn xem xét, thẩm định hồ sơ 
trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. 

(Có biểu tóm tắt thành tích của tập thể và cá nhân kèm theo) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban TĐKT, Sở Nội vụ; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Lưu: VT, Phòng NV (08). 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

 
Đinh Hữu Học 



ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN CHI LĂNG 

________________________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________________ 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH 
TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH  

 (Kèm theo Tờ trình số:         /TTr-UBND ngày       tháng 9  năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng) 
––––––––––––––––––––––––––– 

 

TT 
Tên tập thể/ 

Cá nhân 
Địa chỉ/ 
Chức vụ  

Tóm tắt thành tích 
Hình thức 

đề nghị 
Ghi 
chú 

 I. TẬP THỂ     

1 Ủy ban nhân 
dân huyện Chi 
Lăng 

Thị trấn Đồng 
Mỏ, huyện Chi 

Lăng, tỉnh 
Lạng Sơn 

Căn cứ Quyết định số 1249/QĐ-BGTVT ngày 
09/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc 
phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc 
Giang - Lạng Sơn, đoạn Km45+100 - Km108+500 kết hợp 
tăng cường mặt đường QL1A, đoạn Km1+800 - 
Km106+500 Bắc Giang - Lạng Sơn theo hình thức hợp 
đồng BOT. Từ cuối năm 2015 đến nay, UBND huyện 
thông báo kế hoạch thu hồi đất và ban hành thông báo thu 
hồi đất đai cho các hộ bị ảnh hưởng trên toàn tuyến. Giao 
nhiệm vụ cho các xã, thị trấn trên địa bàn thông tin, tuyện 
truyền cho các hộ dân bị ảnh hưởng chấp hành tốt các chủ 
trương chính sách của nhà nước. Chỉ đạo Hội đồng Bồi 
thường lập hồ sơ khảo sát, thẩm định, phê duyệt bản vẽ 
thiết kế, đôn đốc các đơn vị chủ quản di chuyển sớm các 
công trình hạ tầng nằm trong mặt bằng di chuyển nhanh 
các công trình ảnh hưởng để bàn giao mặt bằng cho đơn vị 

Bằng khen 
của Chủ tịch 
UBND tỉnh 
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TT 
Tên tập thể/ 

Cá nhân 
Địa chỉ/ 
Chức vụ  

Tóm tắt thành tích 
Hình thức 

đề nghị 
Ghi 
chú 

thi công. 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 
1.353 hộ với diện tích 155,93 ha tương đương chiều dài 
tuyến 20,5Km; có 296 hộ phải di chuyển chỗ ở.  

Đến nay, chủ đầu tư đã chuyển kinh phí là 573.722.249.194 
đồng/584.206.289.013 đồng (bao gồm cả tạm ứng), đã chi trả  
573.425.474.568 đồng (bao gồm cả chi tạm ứng để bàn giao 
mặt bằng trước phần ngả mái, sạt ta luy).    

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện luôn 
quán triệt tới cán bộ, viên chức và nhân dân thực hiện tốt 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 
kịp thời báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến giải quyết kịp thời 
các vướng mắc phát sinh. Phối hợp với MTTQ và các đoàn 
thể chỉ đạo, tổ chức tốt công tác dân vận tuyên truyền vận 
động giải quyết những khó khăn vướng mắc. 

2 Công an huyện 
Chi Lăng 

Xã Quang 
Lang, huyện 

Chi Lăng, tỉnh 
Lạng Sơn 

Công an huyện đã chủ động tham mưu, phối hợp với các 
cơ quan, UBND các xã, thị trấn có tuyến cao tốc Bắc 
Giang - Lạng Sơn đi qua kiểm tra, rà soát mốc giải phóng 
mặt bằng, công tác bồi thường, hỗ trợ. Phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị làm tốt tuyên truyền, vận động, nắm tình hình 
dư luận, phản ứng của nhân dân trong quá trình đo đạc, 
kiểm đếm. Đã tham gia hơn 82 lượt tiếp xúc, lắng nghe ý 
kiến qua đó đã vận động được 46 hộ gia đình bàn giao mặt 
bằng chấp hành đúng các quy định của pháp luật. Chủ trì, 

Bằng khen 
của Chủ tịch 
UBND tỉnh 
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TT 
Tên tập thể/ 

Cá nhân 
Địa chỉ/ 
Chức vụ  

Tóm tắt thành tích 
Hình thức 

đề nghị 
Ghi 
chú 

phối hợp giải quyết triệt để 33 vụ việc tiềm ẩn những yếu 
tố phức tạp, giải quyết tốt 24 vụ việc cản trở thi công. Xây 
dựng kế hoạch và tổ chức 34 ca tuần tra nghiệp vụ với hơn 
364 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia,… Tình hình ANTT 
luôn được giữ vững trong quá trình triển khai dự án góp 
phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án. 

3 Hội Cựu chiến 
binh huyện Chi 
Lăng 

Thị trấn Đồng 
Mỏ, huyện Chi 

Lăng, tỉnh 
Lạng Sơn 

Hội CCB huyện phân công cán bộ tham gia thành viên 
02 tổ công tác của huyện và 07 tổ công tác cấp xã phối hợp 
với MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, 
hội viên và nhân dân bị ảnh hưởng dự án đường cao tốc 
Bắc Giang – Lạng Sơn chấp hành chủ trương của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước. Tham gia đối thoại, 
tuyên truyền, vận động được 125 cuộc với trên 1.350 lượt 
người nghe. Kết quả 100% hội viên trên địa bàn bị ảnh 
hưởng dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn chấp 
hành tốt, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu đúng tiến độ thi 
công.  

Bằng khen 
của Chủ tịch 
UBND tỉnh 

 

4 Hội Liên hiệp 
Phụ nữ huyện 
Chi Lăng 

Thị trấn Đồng 
Mỏ, huyện Chi 

Lăng, tỉnh 
Lạng Sơn 

Hội LHPN huyện đã triển khai đầy đủ các văn bản của 
tỉnh, huyện, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phát huy 
quy chế dân chủ, thực hiện tốt công tác dân vận trong giải 
phóng mặt bằng, với  phương châm “dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra”. Đồng thời ngay từ khi công bố quy 
hoạch, Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ 
nữ và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối 

Bằng khen 
của Chủ tịch 
UBND tỉnh 

 



 4 

TT 
Tên tập thể/ 

Cá nhân 
Địa chỉ/ 
Chức vụ  

Tóm tắt thành tích 
Hình thức 

đề nghị 
Ghi 
chú 

với sự phát triển của địa phương; cơ chế, chính sách hỗ trợ, 
bồi thường giải phóng mặt bằng.  

Trong 03 năm Hội LHPN huyện triển khai tuyên truyền 
đến 21/21 xã, thị trấn, đặc biệt tập trung tuyên truyền tại 06 
xã và 01 thị trấn có tuyến đường cao tốc đi qua được  07 
cuộc tại xã, có 258 chị ủy viên BCH tham dự. Tuyên 
truyền tại 25 thôn có đường cao tốc đi qua, với 1.676 hội 
viên tham dự. Để hoàn thành đúng tiến độ, trong quá trình 
Giải phóng mặt bằng công tác kiểm đếm được giám sát 
chặt chẽ, chi tiết; bản dự thảo áp giá đền bù phải thực hiện 
công khai, gửi xuống từng hộ thì người dân mới tin tưởng 
và đồng thuận. Phối hợp với các phòng chuyên môn, các tổ 
chức chính trị - xã hội thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, lắng 
nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ gia đình. Những nội 
dung, vướng mắc liên quan trong quá trình Giải phóng mặt 
bằng thực hiện các dự án  đi qua địa bàn huyện như: công 
tác đền bù, quy trình đo đất đền bù, Giải phóng mặt bằng 
thực hiện các dự án; nguồn gốc sử dụng đất của các hộ; 
chính sách hỗ trợ của Nhà nước… được giải đáp ngay tại 
cơ sở, giúp người dân hiểu và sớm bàn giao mặt bằng cho 
nhà đầu tư. Qua đó, kịp thời phát hiện những bất hợp lý, 
những vấn đề mới phát sinh trong công tác Giải phóng mặt 
bằng đề xuất với huyện để có hướng xử lý. Với cách làm 
sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tưu nguyện vọng của người 
dân nên trong quá trình thực hiện công tác dân vận giải 
phóng mặt bằng trên địa bàn huyện không có trường hợp 
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TT 
Tên tập thể/ 

Cá nhân 
Địa chỉ/ 
Chức vụ  

Tóm tắt thành tích 
Hình thức 

đề nghị 
Ghi 
chú 

hộ gia đình hội viên phụ nữ chây ỳ, không chấp hành dẫn 
đến phải cưỡng chế. Nhờ đó, đến nay công tác đền bù, hỗ 
trợ Giải phóng mặt bằng đường Cao tốc Bắc Giang - Lạng 
Sơn đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1. 

5 Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc 
Việt Nam thị 
trấn Chi Lăng 

Thị trấn Chi 
Lăng, huyện 

Chi Lăng, tỉnh 
Lạng Sơn 

Chủ động, tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, phối hợp với 
các cơ quan tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa cán bộ 
với các hộ dân bị ảnh hưởng. Tham gia các tổ công tác xác 
minh, giải đáp thắc mắc. Qua tiếp xúc và tháo gỡ những 
vướng mắc, đề xuất của nhân dân đa số các hộ đã hiểu rõ 
và đồng thuận nghiêm chỉnh chấp hành. Với sự nỗ lực, 
trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Ủy ban MTTQ thị 
trấn 100% các hộ (gồm 169 hộ bị ảnh hưởng, 01 nhà văn 
hóa thôn, 39 hộ phải di dời nhà ở) đã nhận tiền bồi thường, 
hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng tiến 
độ.  

Bằng khen 
của Chủ tịch 
UBND tỉnh 

 

 II. CÁ NHÂN     

1 Ông Vi Nông 
Trường  

Phó Chủ tịch 
UBND huyện 
Chi Lăng, tỉnh 
Lạng Sơn 

Lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định 
cư, các thành viên hội đồng, các cơ quan chức năng thực 
hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án thực 
hiện hoàn thành tốt công tác bồi thường giải phóng mặt 
bằng dự án đảm bảo tiến độ cấp trên đề ra, cụ thể:  

Đã trực tiếp chỉ đạo hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư huyện Phê duyệt bổ sung các phương án bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư đã hoàn thành, đảm bảo tiến 
độ đề ra của Ủy ban nhân dân tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo Hội 

Bằng khen 
của Chủ tịch 
UBND tỉnh 
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TT 
Tên tập thể/ 

Cá nhân 
Địa chỉ/ 
Chức vụ  

Tóm tắt thành tích 
Hình thức 

đề nghị 
Ghi 
chú 

đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện tiến hành lập 
phương án, thông qua Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư trình Ủy ban nhân dân huyện; trực tiếp chỉ đạo Hội 
đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ưu tiên tập trung cao 
độ vào dự án, đặc biệt với cương vị được giao là lãnh đạo 
Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện luôn bám 
sát, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên tiến hành các buổi kiểm 
tra hiện trường để nắm bắt thông tin, động viên cán bộ, 
công nhân viên chức và người lao động nâng cao tinh thần 
làm chủ tích cực đẩy nhanh tiến độ dự án kết quả từ 02 
năm qua đến nay đã trình phê duyệt và chi trả được 73 
phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với số tiền là 
54.370.423.806 đồng vận động 199 hộ di chuyển chỗ ở, 
bàn giao cho chủ đầu tư. Trực tiếp tham gia chỉ đạo Ủy ban 
nhân dân các xã, thị trấn bị ảnh hưởng dự án tuyên truyền 
vận động nhân dân bàn giao mặt bằng và giải quyết các 
thắc mắc kiến nghị, đôn đốc, giám sát các đơn vị chủ quản 
có các công trình ảnh hưởng dự án, tiến hành di chuyển 
công trình, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ đề ra.  

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo luôn chấp hành và quán 
triệt tới cán bộ, viên chức và nhân dân thực hiện tốt chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

2 Ông Lô Minh 
Hồng 

Ủy viên Ban 
Thường vụ 
Huyện ủy, 
Trưởng ban 

Là Tổ trưởng Tổ công tác dân vận tham gia triển khai 
công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường cao 
tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đã tích cực phối hợp tuyên 
truyền việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị 

Bằng khen 
của Chủ tịch 
UBND tỉnh 
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TT 
Tên tập thể/ 

Cá nhân 
Địa chỉ/ 
Chức vụ  

Tóm tắt thành tích 
Hình thức 

đề nghị 
Ghi 
chú 

Tuyên giáo 
Huyện ủy - 
Giám đốc 
Trung tâm Bồi 
dưỡng chính 
trị huyện Chi 
Lăng, tỉnh 
Lạng Sơn 

quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chú 
trọng đẩy mạnh tuyền truyền triển khai công tác bồi 
thường, hỗ trợ tái định cư dự án đường cao tốc Bắc Giang 
– Lạng Sơn. Trong đó tập trung cao độ công tác tuyên 
truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 
nhận dân thuộc 5 xã, thị trấn bịa nhr hưởng. Đặc biệt quan 
tâm đến 1.330 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 286 hộ phải di 
dời nhà ở và 340 ngôi mộ phải di dời. Cùng với 08 thành 
viên trong tổ tích cực vận động người dân bị ảnh hưởng 
bàn giao mặt bằng theo tiến độ đồng thời ghi nhận những 
kiến nghị, phản ánh báo cáo Thường trực Huyện ủy để chỉ 
đạo kịp thời đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. Kết quả đến 
nay nhà thầu đã thi công xong tyến giai đoạn I chuẩn bị 
tiến hành thông xe vào thời gian tới. 

3 Ông Hứa 
Quang Năm  

Cán bộ Đội An 
ninh Công an 
huyện Chi 
Lăng, tỉnh Lạng 
Sơn 

Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia 
15 lượt tiếp xúc, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình 
bàn giao mặt bằng. Qua tiếp xúc, đã tuyên truyền vận động 
được 18 hộ gia đình không cản trở thi công, đồng ý bàn 
giao mặt bằng, chấp hành đúng các quy định của pháp luật; 
năm bắt tình hình, giải quyết trên 245 đơn thư kiến ngjhij, 
phản ánh của người dân bị ảnh hưởng, trực tiếp đến 31 hộ 
gia đình có đơn kiến nghị, phản ánh để năm tâm tư, nguyện 
vọng của người dân trong quá trình thực hiện thu hồi, giải 
phóng mặt bằng; tham mưu giải quyết triệt để 05 vụ việc 
tiềm ẩn yếu tố phức tạp; 06 vụ cản trở thi công với trên 42 
lượt người dân tham gia,... 

Bằng khen 
của Chủ tịch 
UBND tỉnh 
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Chức vụ  
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Hình thức 

đề nghị 
Ghi 
chú 

4 Ông Hoàng 
Văn Thoan 

Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch UBND 
xã Quang Lang, 
huyện Chi 
Lăng, tỉnh Lạng 
Sơn 

Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo Ban chỉ đạo thực hiện các 
công trình trên địa bàn xã Quang Lang trong đó có Dự án 
đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đoạn qua địa bàn xã 
Quang Lang có 585 hộ bị ảnh hưởng (138 hộ phải di 
chuyển nhà ở; 447 hộ mất đất canh tác). Trong công tác 
giải phóng mặt bằng đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền 
vận động nhân dân nên việc di chuyển nhà ở, bàn giao mặt 
bằng cho các đơn vị thi công đúng tiến độ. Kết quả từ năm 
2016 đến nay trên địa bàn xã Quang Lang không có tổ 
chức hay cá nhân nào cản trở đơn vị thi công, không có 
điểm nóng tụ tập đông người liên quan đến giải phóng mặt 
bằng. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo luôn chấp hành và 
quán triệt tới cán bộ, công chức và nhân dân thực hiện tốt 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Bằng khen 
của Chủ tịch 
UBND tỉnh 

 

5 Ông Nông 
Mạnh Huy 

Lao động hợp 
đồng Trung tâm 
Phát triển Quỹ 
đất huyện Chi 
Lăng, tỉnh Lạng 
Sơn 

Từ năm 2015 đến nay, đã phối hợp với các đơn vị liên 
quan giải quyết kịp thời những vướn mắc, chi trả kịp thời 
tiền bồi thường, hỗ trợ sau khi phương án được phê duyệt. 
Cụ thể đã trình phê duyệt 29 phương án bàn giao cho chủ 
đầu tư được 8,6 km với số lượt người bị ảnh hưởng 585 hộ; 
tổng diện tích thu hồi 72,38 ha với trên 2,000 thửa đất; 138 
hộ phải di dời nhà ở; 170 ngôi mộ phải di dời với tổng kinh 
phí bồi thường, hỗ trợ là 216.721 triệu đồng. Trong công 
tác luôn chấp hành và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Bằng khen 
của Chủ tịch 
UBND tỉnh 

 

 
Ấn định danh sách này có 05 (Năm) tập thể và 05 (Năm) cá nhân./. 
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