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Số: 831/TB-UBND Chi Lăng, ngày  16 tháng 9 năm 2022 

 

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  

thống nhất về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án  

trên địa bàn huyện 

 

  

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

2022 của UBND huyện, ngày 15/9/2022, 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 thống nhất về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án các dự 

án trên địa bàn huyện.  

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

tham dự cuộc họp, 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. Đối với Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, 

tỉnh Lạng Sơn 

1.1. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nhất trí chủ trương 

thông qua phương án đối với hộ gia đình ông Trịnh Văn Toàn, thường trú tại Khu 

Ga Bắc, thị trấn Đồng Mỏ. 

Thống nhất sử dụng số hiệu thửa đất (thửa đất 99) của hộ gia đình là 99.1 để 

làm cơ sở tính toán bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thực hiện 

niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo theo quy định. 

Nếu sau khi niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà hộ 

gia đình không có ý kiến khác với nội dung đã được Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư dự án nhất trí thông qua chủ trương phương án thì hoàn thiện hồ sơ chuyển 

phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thẩm định, trình phê duyệt theo quy định. 

1.2. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nhất trí chủ trương 

thông qua phương án đối với 07 hộ gia đình1, thường trú tại Khu Tiền Phong, thị 

trấn Đồng Mỏ. 

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thực hiện 

niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo theo quy định 

Nếu sau khi niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà 

các hộ gia đình không có ý kiến khác với nội dung đã được Hội đồng bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư dự án nhất trí thông qua chủ trương phương án thì hoàn thiện hồ 

                                           
1 Hộ ông Luân Văn Len; Hộ bà Linh Thị Tóm và những người thừa kế hợp pháp của ông Nông Văn Thăng; Hộ ông 

Vi Duy Niềm; Hộ ông Vi Duy Ngôn; Hộ ông Vi Văn Thép; Hộ ông Vi Văn Triệu; Hộ ông Vi Văn Trọng. 
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sơ chuyển phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thẩm định, trình phê duyệt theo 

quy định. 

2. Đối với dự án Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ, huyện 

Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

2.1. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nhất trí chủ trương 

thông qua phương án đối với 02 hộ gia đình2. 

Đối với hộ gia đình ông Vi Văn Ninh, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện điều chỉnh lại hạng mục công trình sân láng vữa xi măng, hoàn thiện đầy đủ hồ 

sơ theo quy định. 

Nếu sau khi niêm yết mà hộ gia đình đồng thuận với nội dung đã được Hội 

đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nhất trí thông qua chủ trương phương 

án thì hoàn thiện hồ sơ chuyển phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thẩm định, 

trình phê duyệt theo quy định. 

2.2. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nhất trí chủ trương 

thông qua phương án đối với 02 hộ gia đình3. 

Đối với trường hợp đang có tranh chấp giữa hộ bà Vy Thị Cương và hộ ông 

Vi Văn Dương, thống nhất lập phương án bồi thường, hỗ trợ đứng tên ông Vi Văn 

Dương (theo hồ sơ địa chính đã được Sở Tài nguyên và Môi trường nghiệm thu). 

Đối với phần kinh phí bồi thường hỗ trợ trên, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện 

có trách nhiệm chuyển vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc huyện Chi Lăng. Sau 

khi có kết quả giải quyết tranh chấp của cấp có thẩm quyền sẽ thực hiện chi trả 

kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

Giao UBND thị trấn Đồng Mỏ tiếp tục tổ chức hòa giải đối với 02 hộ gia đình, 

trường hợp hòa giải không thành thì hướng dẫn 02 hộ gia đình thực hiện thủ tục giải 

quyết tranh chấp theo quy định.  

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, trình phòng 

Tài nguyên và Môi trường huyện thẩm định, trình phê duyệt theo quy định. 

2.3. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nhất trí chủ trương 

thông qua phương án đối với 07 hộ gia đình4. 

Đối với trường hợp hộ ông Nguyễn Hữu Thành: các công trình tạo lập trên 

đất nông nghiệp, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện bổ sung khó khăn vướng 

mắc trên đối với hộ gia đình vào Báo cáo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

trên địa bàn huyện Chi Lăng tháng 9/2022, xin ý kiến UBND tỉnh xem xét hỗ trợ 

khác đảm bảo theo quy định. 

Nếu sau khi niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

mà các hộ gia đình không có ý kiến khác với nội dung đã được Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nhất trí thông qua chủ trương phương án thì 

hoàn thiện hồ sơ chuyển phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thẩm định, trình 

phê duyệt theo quy định. 

                                           
2 Hộ ông Lô Văn Thúy, Hộ ông Vi Văn Ninh (Thường trú tại Khu Hữu Nghị, thị trấn Đồng Mỏ). 
3 Hộ ông Lô Văn Thu, Hộ ông Vi Văn Dương (Thường trú tại Khu Hữu Nghị, thị trấn Đồng Mỏ). 
4 Hộ bà Hoàng Thị Hằng, Hộ bà Trần Thị Bắc, Hộ ông Vũ Văn Giới, Hộ bà Nguyễn Thị Bình, Hộ ông Nguyễn Hữu 

Thành, Hộ ông Đỗ Trọng Toàn (Thường trú tại Khu Ga Bắc, thị trấn Đồng Mỏ). Hộ bà Hoàng Thị Liêm (Thường 

trú tại Khu Hữu Nghị, thị trấn Đồng Mỏ). 
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3. Đối với Dự án: xuất tuyến 35kV lộ 379-381 TBA 110kV Hữu Lũng 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nhất trí chủ trương thông 

qua phương án. 

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện hoàn thiện, khép kín hồ sơ đảm bảo 

theo quy định. 

4. Đối với các khó khăn, vướng mắc các dự án trên địa bàn huyện 

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện: 

+ Thành lập nhóm Zalo chung của các thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư huyện để gửi, nhận tài liệu và các thông tin cần thiết phục vụ cuộc họp. 

+ Tham mưu tổ chức các buổi tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên Hội đồng 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện.  

- Đối với các khó khăn vướng mắc cần xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh xem 

xét hỗ trợ khác cần ghi rõ, cụ thể chi tiết đối với từng hộ gia đình bị ảnh hưởng. 

- Đối với các Biên bản thực hiện theo Quyết định số 1019/QĐ-UBND, ngày 

16/6/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về ban hành Quy trình thực hiện thu hồi đất, bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án theo quy 

định tại Điều 61 và Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: 

 Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện thống nhất các mẫu Biên bản, lược bỏ những nội dung trùng lặp 

không cần thiết để tổ chức triển khai thực hiện được thuận lợi và chặt chẽ. Việc xác 

minh hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp phải theo nguyên tắc không 

làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, đồng thời yêu cầu UBND cấp xã khi xác minh 

phải có biên bản xác minh và phải có hồ sơ lưu trữ theo quy định của pháp luật. 

 5. Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện, các tổ chức chính trị xã hội huyện, các 

thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi các dự án. 

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

các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo này đảm bảo 

tiến độ, chất lượng. 

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; 

- Công ty Điện lực Lạng Sơn; 

- 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; 

- Liên danh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng 

Chi Lăng - Công ty cổ phần tập đoàn BGI; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, VP(TĐT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Nghiêm Xuân Thành 
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