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THÔNG BÁO 

Kết luận của Đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án tại buổi họp xem xét tháo gỡ 

các khó khăn vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện dự án: Khu đô 

thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, Chương trình công tác năm 

2022 của UBND huyện, ngày 27/4/2022, đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ 

tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án chủ 

trì cuộc họp xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến triển khai thực 

hiện dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng 

Sơn. Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành phần 

tham dự cuộc họp, tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch 

UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện kết luận 

như sau:  

1. Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn 

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét phê duyệt 

điều chỉnh vị trí bố trí tái định cư (điều chỉnh vị trí so với hồ sơ đề xuất dự án); 

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện ghi nhận lại hiện trạng 

bằng hình ảnh đối với toàn bộ khu vực thực hiện giải phóng mặt bằng dự án. 

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện  

2.1. Tham mưu cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án, 

UBND huyện đẩy nhanh tiến độ kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. 

2.2. Xây dựng lịch đếm ngược thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư dự án của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án trình Chủ 

tịch Hội đồng ký ban hành để làm cơ sở thực hiện, đánh giá tiến độ thực hiện và 

làm cơ sở để Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện thực hiện công tác chỉ 

đạo. Hoàn thành trước ngày 25/5/2022. 

2.3. Lập, hoàn thiện hồ sơ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 

trình Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thẩm định đối với phần diện tích 

7,0ha đã bàn giao cho Nhà đầu tư. Hoàn thành trước ngày 25/5/2022. 

2.4. Chủ trì phối hợp, triển khai, đôn đốc triển khai các nội dung ghi tại 

mục 3 Thông báo này. 
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3. Đối với một số trường hợp cụ thể: 

3.1. UBND thị trấn Đồng Mỏ 

- Xác minh làm rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của các hộ đang canh 

tác, sử dụng trên một phần diện tích của 02 thửa đất (thửa đất số 2, tờ số 26b bản đồ 

địa chính thị trấn Đồng Mỏ thể hiện là đất làm nghĩa trang, nghĩa địa và thửa đất số 

52, tờ số 26 bản đồ địa chính thị trấn Đồng Mỏ thể hiện là đất giao thông) làm cơ 

sở thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về kết quả xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất; 

- Xác minh, làm rõ thời điểm, quá trình, việc tạo lập tài sản của hộ bà 

Hoàng Thị Như trên thửa đất số 226, tờ số 65 bản đồ địa chính thị trấn Đồng Mỏ 

(tờ số 35 bản đồ địa chính xã Quang Lang cũ) làm cơ sở thực hiện công tác bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết 

quả xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất; 

- Xác minh làm rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của hộ bà Lô Thị Nhớ 

đối với các thửa đất bị ảnh hưởng do thực hiện dự án làm cơ sở thực hiện công tác 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

kết quả xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất. 

Hoàn thành các nội dung trên và báo cáo UBND huyện (qua Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện trước ngày 25/5/2022). 

3.2. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện 

- Chủ trì phối hợp với UBND thị trấn Đồng Mỏ xác minh làm rõ nguồn 

gốc, quá trình tạo lập công trình hội trường tạo lập trên thửa đất số 38, tờ số 26 

bản đồ địa chính thị trấn Đồng Mỏ của hộ ông Cao Minh Nhi làm cơ sở thực 

hiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả 

xác minh. Hoàn thành trước ngày 25/5/2022; 

- Chủ trì phối hợp cùng các đơn vị có liên quan hoàn thiện khép kín hồ sơ 

theo đúng quy định hiện hành đối với trường hợp hộ ông Hoàng Văn Lằn và bà 

Vi Thị Nga. Hoàn thành trước ngày 25/5/2022; 

- Đối với tài sản trên đất và thửa đất của hộ hông Hoàng Văn Phương thì 

thực hiện trình tự tương tự như trường hợp ông Chu Văn Éng, thường trú tại 

thôn Bãi Hào, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn bị ảnh hưởng bởi dự 

án: Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 2) . Hoàn thành 

trước ngày 25/5/2022; 

- Thực hiện kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 

hộ bà Nông Thị Tươi theo hiện trạng sử dụng đất và quy định pháp luật có liên 

quan. Trường hợp có tranh chấp thì sau khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư sẽ gửi số tiền phê duyệt vào Kho bạc nhà nước sau đó chi trả 

theo quy định của pháp luật. 

4. Văn phòng HĐND và UBND huyện chịu trách nhiệm theo dõi, đôn 

đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND thị trấn Đồng Mỏ thực hiện các 

nhiệm vụ được giao tại Thông báo này đảm bảo tiến độ, chất lượng. 
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UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

- UBND thị trấn Đồng Mỏ; 

- Công ty CP May - Diêm Sài Gòn; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, TTPTQĐ (HHĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Nghiêm Xuân Thành 
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