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THÔNG BÁO 
KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƢ HUYỆN ỦY 

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình, 

dự án trên địa bàn huyện tháng 3, phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2022 

----- 

 

Ngày 13/4/2022, Ban Chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trên 

địa bàn huyện Chi Lăng tổ chức cuộc họp thƣờng kỳ đánh giá tình hình thực hiện 

công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn huyện tháng 3/2022 và phƣơng 

hƣớng, nhiệm vụ trong tháng 4/2022. 

Cuộc họp do đồng chí Trần Thanh Nhàn, Tỉnh ủy viên, Bí thƣ Huyện ủy, 

Trƣởng Ban Chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện 

chủ trì. Tham dự cuộc họp có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo thực hiện giải 

phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện Chi Lăng; đại diện lãnh đạo Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện. 

Sau khi nghe đại diện cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo (Giám đốc Trung tâm 

Phát triển quỹ đất) báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 

trên địa bàn huyện tháng 3/2022 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ trong tháng 4/2022; 

các ý kiến phát biểu, thảo luận của thành phần tham dự cuộc họp, đồng chí Trần 

Thanh Nhàn, Tỉnh ủy viên, Bí thƣ Huyện ủy Chi Lăng, Trƣởng Ban Chỉ đạo chủ trì 

cuộc họp kết luận nhƣ sau: 

Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện trong thời gian 

qua đã có chuyển biến tích cực, một số dự án đã đáp ứng tiến độ triển khai thực hiện 

công tác GPMB theo kế hoạch, nhƣ: Dự án Đền Chi Lăng, (giai đoạn 2); dự án khu 

đô thị Phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ; dự án Thao trƣờng huấn luyện kỹ thuật 

chiến đấu bộ binh, thao trƣờng luyện tập tổng hợp chiến thuật từng ngƣời trong 

chiến đấu/eBB123; các Tổ công tác đối với các dự án trọng điểm đƣợc thành lập đã 

chủ động tổ chức họp để kiểm điểm đánh giá tiến độ thực hiện và đề ra kế hoạch để 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dự án… Bên cạnh những kết quả đã đạt 

đƣợc, tiến độ triển khai một số dự án còn chậm so với kế hoạch đề ra nhƣ dự án 

đƣờng giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2); dự án xây dựng mở 

mới tuyến đƣờng liên xã từ thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch; dự án Chợ Nông sản 

và Khu dân cƣ tập trung thị trấn Chi Lăng; dự án khu đô thị phía Đông…; công tác 

phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 

còn chƣa chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm của ngƣời đứng đầu một số đơn vị chƣa 

cao (chƣa kịp thời tham mƣu cho Ban Chỉ đạo, các Tổ công tác ban hành kế hoạch 

cụ thể để phân công chi tiết trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển 

khai thực hiện nhiệm vụ); công tác giám sát tại một số xã, thị trấn chƣa đƣợc 

thƣờng xuyên, còn phát sinh đơn thƣ, kiến nghị của ngƣời dân trong triển khai thực 

hiện một số dự án trên địa bàn huyện; chất lƣợng sản phẩm đo đạc còn có nhiều sai 



2  

sót (chƣa thực hiện tốt việc rà soát, xác minh đối chiếu với hồ sơ địa chính, hiện 

trạng sử dụng đất)… 

Để khắc phục những hạn chế, khó khăn đã đƣợc chỉ ra, đồng thời tiếp tục 

thực hiện hoàn thành các mục tiêu trong công tác GPMB đối với các dự án trên địa 

bàn huyện Chi Lăng trong thời gian tới cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ 

trọng tâm sau: 

 1. Ủy ban nhân dân huyện 

 1.1. Đối với dự án Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 

 - Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan nắm bắt tình hình 

diễn biến dƣ luận của các hộ dân bị ảnh hƣởng bởi dự án (giai đoạn 2, đoạn Chi 

Lăng - cửa khẩu Hữu Nghị) để có biện pháp xử lý kịp thời. 

 - Báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh những khó khăn, vƣớng mắc còn tồn đọng 

đối với giai đoạn 1 (về kinh phí bồi thƣờng, hỗ trợ cho các hộ dân, di chuyển các 

công trình công; thi công hoàn trả đƣờng gom, đƣờng dân sinh; ảnh hƣởng do thi 

công gây xô sạt đất đá, ngập úng, nứt nhà…). 

1.2. Đối với dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ 

 - Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với UBND thị trấn 

Đồng Mỏ rà soát, quy chủ, hoàn thiện trích đo đối với 7,5ha còn lại, thời gian hoàn 

thành trước ngày 22/4/2022. 

- Ban hành thông báo thu hồi đất bổ sung đối với các hộ bị ảnh hƣởng bởi dự 

án trong khu vực 7,5ha, hoàn thành trước ngày 29/4/2022. 

- Làm việc với Chủ đầu tƣ để thống nhất thời điểm khởi công đảm bảo theo 

tiến độ đã đƣợc UBND tỉnh giao, hoàn thành trước ngày 05/5/2022. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng thời hoàn thiện hồ sơ phƣơng án đối 

với các hộ gia đình: Ông Hoàng Ngọc Long, bà Lƣơng Thị Kim Di, ông Hoàng 

Biên Cƣơng, bà Nông Thị Tƣơi bị ảnh hƣởng bởi dự án. 

- Khẩn trƣơng hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt phƣơng án đối với 24 hộ bị ảnh 

hƣởng bởi dự án với quy mô khoảng 6,2 ha, hoàn thành trước ngày 30/4/2022. 

1.3. Đối với dự án Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ 

- Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với UBND thị trấn 

Đồng Mỏ rà soát, quy chủ, ban hành thông báo thu hồi đất đối với các thửa đất còn 

lại bị ảnh hƣởng bởi dự án với quy mô khoảng 3ha; rà soát hồ sơ địa chính đối với 

các thửa đất bị ảnh hƣởng bởi dự án để kịp thời thu hồi các giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất có sai sót, hoàn thành trước ngày 30/4/2022. 

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện kiểm kê đối với các tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân bị ảnh hƣởng bởi dự án đã có thông báo thu hồi đất và hoàn thiện phƣơng án 

tạm tính theo quyết định phê duyệt giá đất cụ thể đƣợc UBND tỉnh ban hành. 

1.4. Đối với dự án xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi 

Lăng vào xã Y Tịch 

- Khẩn trƣơng chỉ đạo hoàn thiện sản phẩm trích đo để ban hành thông báo 

thu hồi đất đối với các hộ bị ảnh hƣởng bởi dự án, hoàn thành trước ngày 

29/4/2022; hoàn thiện giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thƣờng, hỗ trợ và tái 

định cƣ dự án, hoàn thành trước ngày 03/5/2022. 

- Xây dựng báo cáo cụ thể để trình UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải (chủ 

đầu tƣ) xem xét khó khăn, vƣớng mắc về ảnh hƣởng đối với cây cối hoa màu ngoài 
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phạm vi giải phóng mặt bằng do thi công phá đá, nổ mìn trên cơ sở ý kiến thống 

nhất với Chủ đầu tƣ về phƣơng án xử lý. 

1.5. Đối với dự án Đường dây 220KV Bắc Giang - Lạng Sơn 

- Ban hành văn bản đề nghị Chủ đầu tƣ khẩn trƣơng hoàn thiện sản phẩm 

trích đo đối với các vị trí hố móng, hành lang tuyến đã phù hợp với quy hoạch sử 

dụng đất đƣợc UBND tỉnh bổ sung. 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và chi trả 

kinh phí đối với các hộ gia đình đã đƣợc UBND huyện phê duyệt phƣơng án bồi 

thƣờng, hỗ trợ. 

1.6. Đối với dự án Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2) 

- Khẩn trƣơng hoàn thiện hồ sơ cƣỡng chế thu hồi đất đối với những ngƣời 

thừa kế hợp pháp của ông Lƣơng Văn Ga, hoàn thành trước ngày 25/4/2022; tiếp 

tục rà soát, khép kín hồ sơ để tổ chức cƣỡng chế thu hồi đất trong trƣờng hợp hộ 

không chấp hành bàn giao đất để giải phóng mặt bằng đối với hộ ông Lƣơng Quang 

Bằng và ông Lƣơng Đại Hiệp, hoàn thiện trước ngày 15/5/2022. 

- Rà soát, ban hành quyết định điều chỉnh, thu hồi kinh phí bồi thƣờng, hỗ trợ 

và tái định cƣ đối với các hộ gia đình do có sự sai sót trong áp dụng cơ chế chính 

sách bồi thƣờng, hỗ trợ đảm bảo theo quy định hiện hành. 

1.7. Đối với dự án Chợ Nông sản và khu dân cư tập trung thị trấn Chi Lăng 

- Khẩn trƣơng thực hiện công tác bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ dự án theo 

kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 646/TB-UBND ngày 05/11/2021. 

- Chỉ đạo UBND thị trấn Chi Lăng và các đơn vị có liên quan phối hợp rà soát 

hồ sơ phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ để phân khai đối tƣợng và làm tốt công tác tuyên 

truyền vận động đối với các hộ bị ảnh hƣởng bởi dự án nhằm tạo sự đồng thuận để 

tháo gỡ các khó khăn, vƣớng mắc.  

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án 

trên địa bàn huyện Chi Lăng 

2.1. Công an huyện 

- Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của tổ công tác hỗ trợ GPMB. 

- Cử cán bộ chuyên trách phối hợp với đơn vị thực hiện công tác GPMB để 

nắm bắt diễn biến tình hình an ninh trật tự đối với các dự án triển khai trên địa bàn 

huyện; phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình bị ảnh 

hƣởng bởi dự án chấp hành theo đúng quy định. 

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện và các đơn vị có liên quan 

thực hiện công tác rà soát, khép kín hồ sơ đối với các trƣờng hợp không chấp hành 

thực hiện công tác bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ và các thủ tục liên quan đến thu 

hồi đất đảm bảo theo quy định. 

2.2. Đối với các thành viên trong Ban chỉ đạo 

- Trên cơ cở chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao chủ động xây dựng kế hoạch 

phối hợp với cơ quan Thƣờng trực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo 

chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để mọi ngƣời dân, cán bộ công 

chức, viên chức hiểu rõ ý nghĩa tầm quan trọng của dự án để phối hợp thực hiện có 

hiệu quả công tác GPMB theo tiến độ đƣợc giao. 
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3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện 

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện và các đơn vị có liên 

quan thực hiện công tác chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các 

thửa đất bị ảnh hƣởng bởi dự án đảm bảo theo đúng quy định và kịp tiến độ. 

- Phối hợp thực hiện công tác xác minh, thu hồi đối với các thửa đất đƣợc cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đƣợc cấp có sự sai sót về hồ sơ địa chính so với 

hiện trạng sử dụng đất. 

Huyện ủy Chi Lăng thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và 

nghiêm túc thực hiện. 

 
Nơi nhận: 
- Thƣờng trực Huyện ủy, 

- Thƣờng trực HĐND huyện, 

- UBND huyện, 

- Các cơ quan chuyên trách tham mƣu 

giúp việc Huyện ủy, 

- Các thành viên Tổ công tác, 

- Các đ/c Huyện ủy viên, 

- UBND: thị trấn Đồng Mỏ, thị trấn Chi Lăng, 

xã Y Tịch, Chi Lăng, Mai sao, Nhân Lý, Bắc 

Thủy, Vân Thủy, Chiến Thắng. 

- Các chủ đầu tƣ, 
- Lƣu VT. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG 

 

Đã ký 

 

 
Trịnh Thị Thúy Hà 
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