
 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với đại diện các hộ thuộc các 

thôn Bản Hu, Bản Quyêng, Tằm Pất, Tằm Hán xã Tĩnh Bắc nằm trong khu 

vực giải phóng mặt bằng dự án Hồ chứa Bản Lải, huyện Lộc Bình 

 

 Vào hồi 8h30, ngày 9/5/2020 tại Trụ sở UBND xã Tĩnh Bắc. Huyện Lộc 

Bình đã tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền huyện với đại diện 4 thôn 

trong lòng hồ tại xã Tĩnh Bắc. Thành phần: Đ/c Phạm Quang Hồng, Phó giám đốc 

ban Quản lý dự án Thủy lợi 2 – Bộ Nông nghiệp và PTNT; đ/c Đinh Thị Thu, Phó 

giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; cấp huyện: đ/c Vi Việt Thắng, Phó Bí thư 

Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo GPMB dự án;  đ/c Nguyễn Đặng Ân, 

Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB dự án, đ/c Lý Thị 

Phẩm, Chủ tịch UBMTTQ huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan; cấp xã có 

Đảng ủy, UBND xã, chi bộ và trưởng 4 thôn, đại diện các hộ dân thôn Bản 

Quyêng (22 hộ), Bản Hu (19 hộ), Tằm Pất (07 hộ), Tằm Hán ( 05 hộ).  

Tại buổi đối thoại buổi đối thoại, đại diện các hộ gia đình đã có 35 lượt ý 

kiến tập trung các vấn đề và được các cơ quan giải đáp cụ thể như sau: 

1. Tập thể nhân dân thôn Bản Quyêng đề nghị cho biết ai là trưởng ban, 

phó ban GPMB dự án Hồ chứa Bản Lải? 

 Trả lời: Đã có tại Văn bản số 684/UBND-TNTM ngày 06/5/2020 v/v trả lời 

giải thích ý kiến thắc mắc của tập thể nhân dân thôn Bản Quyêng, xã Tĩnh Bắc.  

Cụ thể tại buổi đối thoại: đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy là Trưởng 

ban Chỉ đạo, đ/c Chủ tịch UBND huyện là Chủ tịch Hội đồng GPMB có mặt. 

 2. Nhân dân thôn Bản Quyên chúng tôi yêu cầu giải quyết theo Quyết định 

số 4637/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND huyện Lộc Bình. Nhân dân chúng 

tôi đã được ứng 50%, số tiền còn lại để nghị ban GPMB chi trả cho bà con chúng 

tôi. 

 Trả lời: Đã trả lời Văn bản số 684/UBND-TNTM ngày 06/5/2020 về việc 

trả lời giải thích ý kiến thắc mắc của tập thể nhân dân thôn Bản Quyêng, xã Tĩnh 

Bắc, nội dung văn bản cụ thể như sau:  

PHƯƠNG ÁN CŨ SỐ TIỀN CAO HƠN PHƯƠNG ÁN MỚI, ĐỀ NGHỊ CHO NHÂN 

DÂN LẤY TIỀN THEO PHƯƠNG ÁN CŨ 

2.1. Phương án cũ (phương án tạm ứng năm 2019). 

Căn cứ kết quả đo đạc, kiểm đếm đất đai, tài sản do Trung tâm PTQ đất 

huyện thực hiện tại thực địa đã được đại diện các hộ gia đình ký, xác nhận Trung 

tâm PTQ đất đã lập (Phương án cũ) Phương án phê duyệt kinh phí tạm ứng cho 

các hộ gia đình và được phê duyệt tại Quyết định số 4637/QĐ-UBND ngày 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN LỘC BÌNH 

    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1658/TB-UBND             Lộc Bình, ngày 10 tháng 5 năm 2020 
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13/9/2019 của UBND huyện Lộc Bình về việc phê duyệt kinh phí tạm ứng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất đai, tài sản bị ảnh 

hưởng bởi Hạng mục: Lòng hồ thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải, giai đoạn 1, 

tỉnh Lạng Sơn (thuộc thôn Bản Quyêng, xã Tĩnh Bắc).  

Lý do: Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 4, Điều 114 Luật đất đai năm 

2013 quy định Bảng giá đất và giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước 

thu hồi đất. Tuy nhiên tại tháng 9/2019 dự án Hồ chứa nước Bản Lải chưa có 

Bảng giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ về đất đai bị thu hồi thực hiện 

dự án. Nhưng để tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân chủ động trong việc 

ổn định cuộc sống lâu dài (có một phần kinh phí để tái định cư tự do, nhận chuyển 

nhượng đất ở, đất sản xuất hoặc tạo các ngành nghề khác…) UBND huyện đã chủ 

động, linh hoạt xin ý kiến các cấp có thẩm quyền đồng ý cho phê duyệt kinh phí 

tạm ứng để chi trả một phần kinh phí cho các hộ, sau khi có Bảng giá đất cụ thể 

để tính tiền bồi thường, hỗ trợ về đất đai bị thu hồi bởi dự án Hồ chứa nước Bản 

Lải, UBND huyện Lộc Bình sẽ phê duyệt kinh phí chính thức để chi trả đầy đủ 

cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định.  

2.2. Phương án mới (phương án chính thức năm 2020). 

Căn cứ Quyết định số 2352/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi 

Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Hồ chứa nước Bản Lải, khu vực lòng 

hồ thuộc địa bàn xã Tĩnh Bắc. Trung tâm PTQ đất đã lập (Phương án mới) 

Phương án chính thức để niêm yết công khai phương án bồi thương, hỗ trợ, tái 

định cư cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó thôn Bản Quyêng được niêm 

yết công khai phương án tại Thông báo số 102/TB-TTPTQĐ ngày 05/3/2020 về 

việc Niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hạng mục: Khu 

vực lòng hồ thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn. (Phần 

đất tại thôn Bản Quyêng, xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình).  

Các căn cứ các quy định cụ thể để lập phương án theo các Quy định của 

UBND tỉnh đang có hiệu lực Pháp luật. 

- Về cơ chế chính sách: Theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 

14/02/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/4/2018 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo các Quyết định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn; Quyết 

định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn sửa đổi, 

bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4, Điều 2 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND 

ngày 28 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

tại Quy định ban hành kèm theo các Quyết định  quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai năm 2013 của tỉnh Lạng Sơn. 
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Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc ban hành quy định chi tiết một số điều, khoản tại Quyết định 

64/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về quy định chính sách đặc thù về di 

dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện 

- Về đất đai: Giá để tình tiền bồi thường theo Quyết đinh số 2352/QĐ-

UBND ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ 

tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, khu vực lòng hồ thuộc địa bàn xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình. 

- Nhà cửa, vật kiến trúc áp:  Giá để tình tiền bồi thường, hỗ theo Quyết 

đinh số 16/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh Ban hành đơn giá 

xây dựng mới nhà, công trình và vật kiến trúc áp dụng trong công tác bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết 

định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 27/3/2016 của UBND tỉnh Ban hành bổ sung 

chi phí di chuyển mộ áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

- Cây cối, hoa mầu và vật nuôi: Giá để tình tiền bồi thường, hỗ theo 

Quyết đinh số 11/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh Ban hành đơn 

giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 38/2018/QĐ-

UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy 

định về đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo 

Quyết đinh số 11/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh. 

Căn cứ các quy định về cơ chế, chính sách và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nêu trên, Trung 

tâm PTQ đất huyện đã lập phương án (phương án chính thức) và niêm yết công 

khai cho các hộ biết để cùng kiểm tra, xem xét là đúng quy định hiện hành. 

2.3. Ý kiến thắc mắc về phương án cũ (phương án tạm ứng năm 2019) số 

tiền đền bù cao hơn so với phương án mới (phương án chính thức 2020).  

Với lý do: Vị trí 1,2,3 để áp giá đền bù cho đất nông nghiệp: 

- Phương án tạm ứng: Trong quá trình lập phương án cũ (phương án tạm 

ứng) Trung tâm phát triển quỹ đất huyện đã nghiên cứu Văn bản chưa kỹ, nên đã 

xác định các tuyến đường dân sinh không thuộc loại đường liên xã, liên thôn để 

tính vị trí 1, 2,3…đối với đất nông nghiệp là không đúng quy định. 

- Phương án chính thức:    

Sau khi nhận được kiến nghị phản ánh, tháng 2/2020 UBND huyện đã đi 

kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra theo ý kiến kiến nghị của các hộ dân: Các hộ 

dân bản Quyêng kiến nghị công nhận 06 tuyến đường liên thôn, trong tháng 

02/2020, các cơ quan chuyên môn của huyện đã thực hiện và phối hợp với Sở 

Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực địa 06 tuyến 

đường 02 lần (ngày 14/02/2020 và ngày 20/02/2020) và kết quả cụ thể lên UBND 
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tỉnh như sau: 

- Tuyến thứ nhất: Từ vị trí cụm dân cư thứ nhất, khoảng Km5+500, là tuyến 

đường huyện Kéo Cọ - Pò Nhàng - Bản Hu (ĐH.32) đi theo tuyến đường huyện 

ĐH.32 nối liền giữa 03 thôn Bản Quyêng, Bản Hu, Pò Choong, xã Tĩnh Bắc. Hiện 

trạng tuyến đường có chiều dài khoảng 04 km, ô tô có thể đi lại được thuận lợi; 

mặt đường rộng từ 3,0m đến 3,5m; nhân dân 03 thôn Bản Quyêng, Bản Hu, Pò 

Choong đi lại thường xuyên trên tuyến này.  

- Tuyến thứ hai: Từ vị trí cụm dân cư thứ nhất khoảng Km5+500 tuyến 

đường huyện ĐH.32 đi qua sông Kỳ Cùng tới đầu của cụm dân cư thứ hai thôn 

Bản Quyêng, qua địa danh Khuổi Cải và đến trung tâm thôn Pò Choong (nối liền 

giữa 02 thôn Bản Quyêng, Pò Choong xã Tĩnh Bắc). Hiện trạng tuyến đường có 

chiều dài khoảng 05 km, ô tô có thể đi lại được; mặt đường rộng từ 2,0m đến 

3,0m; nhân dân 02 thôn Bản Quyêng, Pò Choong đi lại thường xuyên trên tuyến 

này. Trên Bản đồ địa chính xã Tĩnh Bắc đo đạc năm 2012 thể hiện khoảng 1,5 km 

đầu tuyến và khoảng 1,0km cuối tuyến.  

+ Hiện trạng tuyến: Từ đoạn đầu tuyến đến khoảng km1,5 mặt đường rộng từ 

2,5m đến 3,0m, ô tô có thể đi lại thuận lợi; từ đoạn tuyến khoảng từ km1,5 đến 

km4,0 mặt đường rộng từ 2,0m đến 3,0m, ô tô có thể đi lại được; từ đoạn tuyến 

khoảng từ km4,0 đến km5, mặt đường rộng từ 2,5m đến 3,0m, ô tô có thể đi lại 

thuận lợi đến trung tâm thôn Pò Choong, xã Tĩnh Bắc. Ngoài ra, trên tuyến đường 

này có 03 điểm phải đi qua suối không có cầu.  

+ Xác minh tuyến đường trên đối với UBND xã Tĩnh Bắc, Trưởng thôn Bản 

Quyêng và một số hộ dân: Tuyến đường này đã được nhân dân thôn Bản Quyêng 

sử dụng đi lại từ trước những năm 2001; đến năm 2008 nhân dân cải tạo mở rộng 

một số đoạn tuyến. Năm 2018 nhân dân 02 thôn Bản Quyêng, Pò Choong do nhu 

cầu khai thác gỗ thông và sản xuất nông nghiệp (trồng lúa) đã mở rộng thêm quy 

mô một số đoạn tuyến đường này mặt đường rộng 2,0m đến 3,0m như hiện trạng 

hiện nay. UBND xã Tĩnh Bắc xác nhận mật độ đi lại đối với phương tiện và người 

dân của thôn Bản Quyêng, thôn Pò Choong đối với tuyến đường này là đi lại 

thường xuyên; hàng năm nhân dân 02 thôn vẫn tu sửa để thông tuyến đường này; 

tuyến đường này nối liền giữa thôn Bản Quyêng và thôn Pò Choong trên địa bàn 

xã Tĩnh Bắc.  

+ Tại Bản đồ địa chính xã Tĩnh Bắc đo đạc năm 2012: hướng tuyến đường 

này có thể hiện là đường giao thông (DGT); cụ thể: từ đoạn đầu tuyến đi khoảng 

1,5km (thửa đất số 55, tờ bản đồ số 91 đến thửa đất số 209, tờ bản đồ số 92) thể 

hiện là đường giao thông (DGT) trên địa bàn thôn Bản Quyêng. Đoạn tuyến từ 

km4,0 (từ thửa đất số 03, bản đồ số 119 thuộc thôn Pò Choong) đến km5 (từ thửa 

đất 09, tờ bản đồ số 129 tại ngã 3 trung tâm cụm dân cư thôn Pò Choong) được 

thể hiện là đường giao thông (DGT) tại Bản đồ địa chính xã Tĩnh Bắc đo đạc năm 

2012.  

- Tuyến thứ ba: Điểm đầu từ Km1,5 (tuyến thứ hai) đi đến địa danh Khuổi 

Lùng, Hiện trạng tuyến đường có chiều dài khoảng 02 km, xe ô tô đi được đến vị 

trí lán nhà ông Nông Văn Kính, mặt đường rộng từ 2,0 đến 2,5m và đoạn tuyến 
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này không đi được đến bất cứ cụm dân cư hay một thôn nào khác (đoạn tuyến này 

do một số hộ dân tự mở để khai thác gỗ thông).  

- Tuyến thứ tư: Đoạn tuyến đi từ thôn Bản Quyêng đến Khuổi Phặc: Xe ô tô 

đi được đến nhà lán của ông Hoàng Văn Hiếu, đoạn tuyến này không đi được đến 

bất cứ cụm dân cư hay một thôn nào khác (đoạn tuyến này do một số hộ dân tự 

mở để khai thác gỗ thông); 

 - Tuyến thứ năm: Đoạn tuyến đi từ Bản Quyêng đến địa danh Nà Pó: Xe ô tô 

đi được đến hết đất rừng của hộ ông Hoàng Văn Hiếu (địa danh Hang Phát), đoạn 

tuyến này không đi được đến bất cứ cụm dân cư hay một thôn nào khác (đoạn 

tuyến này do một số hộ dân tự mở để khai thác gỗ thông);  

- Tuyến thứ sáu: Đoạn đường đi từ Bản Quyêng đến địa danh Nhọt Xả (Khau 

Liểu) đi đến Hang Kị xe ô tô đi được đến đoạn trên đường bà Trần Thị Lót trú tại 

thôn Bản Quyêng (tại Nà Xả), đoạn tuyến này không đi được đến bất 29 cứ cụm 

dân cư hay một thôn nào khác (đoạn tuyến này do một số hộ dân tự mở để khai 

thác gỗ thông) 

Ngày 14/4/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 218/TB-UBND Kết luận của 

đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về 

công tác giải phóng mặt bằng tháng 3/2020 và kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án 

trọng điểm quý I/2020. Đồng ý với Báo cáo số 123/BC-STNMT, ngày 24/3/2020 

của Sở Tài nguyên và Môi trường  và Công văn số 659/SGTVT-KCHT&ATGT 

ngày 23/3/2020 của Sở Giao thông vận tải, cụ thể: 

“+ Trường hợp 02 đoạn đường (thứ nhất và thứ hai) các hộ dân tự làm để đi 

lại từ thôn này đến thôn kia, các hộ dân không yêu cầu bồi thường đất đai được 

coi như đường liên thôn, do UBND xã quản lý, thì UBND tỉnh đồng ý với đề xuất 

của UBND huyện Lộc Bình theo Phương án 1: Công nhận đối với 02 tuyến đường 

là đường liên thôn tại địa bàn thôn Bản Quyêng, Bản Hu, Pò Choong xã Tĩnh 

Bắc, huyện Lộc Bình. 

+ Trường hợp 02 đoạn đường (thứ nhất và thứ hai) các hộ dân tự làm đòi 

bồi thường đất đai, thì UBND tỉnh không đồng ý với đề xuất của UBND huyện 

Lộc Bình tại Phương án 1, vì là đất của các hộ dân, không được công nhận là 

đường liên thôn. 

+ Không công nhận 04 tuyến đường (từ tuyến thứ 3 đến tuyến thứ 6) do nhân 

dân thôn Bản Quyêng tự làm để phục vụ sản xuất nông nghiệp, các tuyến này 

không nối thông với các thôn với nhau nên không có cơ sở xem xét đường liên 

thôn 

+ UBND huyện Lộc Bình có trách nhiệm thông báo đến các hộ dân để thực 

hiện theo quy định”. 

Các căn cứ xác định vị trí 1, 2, 3… để tính tiền bồi thường, hỗ trợ đất nông 

nghiệp đúng quy định theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 

của UBND tỉnh Lạng Sơn Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai 

đoạn 2015 - 2019. Tại Chương III. Một số nội dung quy định áp giá của các bảng 
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giá đất, cụ thể tại Điểm a, Khoản 1 Điều 3. Nhóm đất Nông nghiệp. Các bảng giá 

(bảng 1, 2, 4) được xác định giá theo khu vực và vị trí, cách xác định như sau: “a) 

Vị trí 1: Trong khoảng cách từ chỉ giới đường đỏ hoặc mép của đường giao thông 

chính gần nhất (Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và đường giao thông liên xã, liên thôn) 

vào sâu đến hết mét thứ 150;”; Căn cứ để xác định loại đường theo quy định tại 

Điểm d, Khoản 1 Điều 39 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, cụ thể: “d) Đường 

xã là đường nối trung tâm hành chính của xã với các thôn, làng, ấp, bản và đơn vị 

tương đương hoặc đường nối với các xã lân cận; đường có vị trí quan trọng đối với 

sự phát triển kinh tế - xã hội của xã”;  

Theo quy định trên, thì chỉ: Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và đường giao thông 

liên xã, liên thôn được tính vị trí, các đường còn lại như đường ngõ xóm, đường 

nội đồng, đường sản xuất (mặc dù đường xe 4 bánh, sáu bánh đến được),... không 

được tính vị trí, do phương án cũ (phương án tạm ứng) đã đưa một số tuyến 

đường không thuộc là đường Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, liên xã, liên thôn để xác 

định vị tính trí 1, 2, 3 ... nên số kinh phí theo phương án cũ của một số hộ có cao 

hơn phương án mới.  

Do đó việc các hộ đề nghị chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo 

phương án cũ (phương án tạm ứng năm 2019) là không có cơ sở, bởi phương án 

chính thức năm 2020 được thực hiện đúng các quy định hiện hành khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và sẽ được thay thế phương án tạm thời 

(phương án cũ 2019). 

 3. Những hạng mục còn thiếu sót, chưa kiểm đếm yêu cầu bổ sung và giải 

quyết cho nhân dân chúng tôi trước khi hoàn thành dự án. 

 UBND huyện tiếp thu ý kiến của bà con Nhân dân và chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn tổ chức thực hiện. 

 - Đối với những hạng mục còn thiếu trong ranh giới dự án huyện chỉ đạo rà 

soát trong tháng 5 năm 2020. 

 - Đối hạng mục ngoài ranh giới dự án kiểm đếm trước khi hoàn thành dự án 

và báo cáo cấp có thẩm quyền đúng theo Thông báo số 135/TB-UBND ngày 

06/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Kết luận của đ/c Hồ Tiến Thiệu, PCT 

UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự 

án Hồ chứa Bản Lải. 

 4. Nhân dân chúng tôi yêu cầu khi dự án hoàn thành thì sắp xếp cho mỗi hộ 

gia đình có 1 nhân khẩu vào làm công nhân tại khu vực huyện Lộc Bình. 

 UBND huyện tiếp thu ý kiến, cũng giống dự án của Than Na Dương, khi có 

nơi tuyển dụng công nhân mà bà con nhân dân đáp ứng được yêu cầu của đơn vị 

tuyển dụng thì huyện sẽ đề nghị nhà tuyển dụng ưu tiên đối với các hộ mất đất do 

giải phóng mặt bằng. 

 5. Chuyển hộ khẩu cho dân tái định cư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

miễn thuế cho nhân dân định cư nơi ở mới; truy thu nghĩa vụ tài chính đối với đất 

ở theo quy định nào? 

 - Giao cho công an huyện thực hiện chuyển hộ khẩu theo quy định, tạo điều 
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kiện thuận lợi cho bà con Nhân dân. 

 - Việc miễn thuế chuyển mục đích sử dụng đất không đáp ứng được vì phải 

nộp thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất là quy định của pháp luật. 

 - Truy thu nghĩa vụ tài chính đối với đất ở theo điều 6, 7, 9 và điều 11 Nghị 

định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Nghị định Chính phủ về Quy định về thu 

tiền sử dụng đất. (nội dung này phải kiểm tra đối chiếu cụ thể từng trường hợp) 

 6. Bao giờ thì trả được tiền cho các thôn 

 Trả lời:  

 - Đối với thôn Pò Choong: Đã phê duyệt phương án chính thức và trả trước 

ngày 20/5/2020 

 - Đối với thôn Bản Quyêng: Đã trình thẩm định phương án, phê duyệt 

phương án chính thức trước 20/5/2020 và chi trả tiền trước 30/5/2020. 

 - Đối với thôn Bản Hu: Trình thẩm định trước 31/5/2020. Phê duyệt 

phương án chính thức trước 15/6/2020 và trả kinh phí trước 30/6/2020. 

 - Đối với thôn Tằm Pất: Trình thẩm định trước 10/6/2020. Phê duyệt 

phương án chính thức trước 25/6/2020  và chi trả kinh phí trước ngày 16/7/2020 

 - Đối với thôn Tằm Hán: Trình thẩm định phương án chính thức trước 

10/6/2020. Phê duyệt phương án chính thức trước 25/6/2020 và chi trả kinh phí 

trước ngày 20/7/2020. 

 7. Đối với ý kiến yêu cầu bồi thường đất bờ sông, bờ suối 

 Trả lời: Huyện sẽ xác minh cụ thể từng trường hợp để báo cáo UBND tỉnh 

xem xét trong thời gian sau khi phê duyệt các phương án chính thức của các thôn. 

8. Yêu cầu tính đồng giá, đồng chính sách với xã thôn Lải Ngòa, xã Khuất 

Xá vì cùng khu vực lòng hồ. 

Trả lời: Nội dung này là không được vì theo quy định xã Khuất Xá là khu 

vực II, xã Tĩnh Bắc là khu vực III. Theo đó khu vực khác nhau thì có những chế 

độ chính sách khác nhau. 

9. Đề nghị xem xét các khoản hỗ trợ chất đốt, giáo dục, y tế đối với nhân 

dân. 

Đây là các chế độ chính sách được tính theo Quyết định số 32/2015/QĐ-

UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy định chi 

tiết một số điều, khoản tại Quyết định 64/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ 

về quy định chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện. 

10. Đề nghị xem xét bồi thường các công trình đường giao thông bê tông xi 

măng, trường học, nhà văn hóa do nhân dân đóng góp xây dựng. 

Nội dung ngày UBND huyện sẽ báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh tại báo cáo 

những vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện trong tháng 5/2020. 

11. Việc đối trừ tiền trong nhà cửa vật kiến trúc, việc xác định đất rừng, đất 

lúa, đất cây hàng năm; việc phát ngôn của Viên chức Trung tâm PTQĐ trong thực 

thi nhiệm vụ... 
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- Nội dung này khi nhận được thông tin kiến nghị Trung tâm PTQĐ và các 

phòng chuyên môn tiến hành kiểm tra, xác minh và giải đáp cụ thể. 

- Việc phát ngôn trong thực thi nhiệm vụ: Giao giám đốc trung tâm PTQĐ 

phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin và có những hình thức kiểm điểm theo mức 

độ vi phạm và báo cáo UBND huyện trong tháng 5/2020. 

12. Giao cho các cơ quan chuyên môn của huyện 

- Trung tâm PTQĐ huyện tiếp tục chủ trì, xây dựng kế hoạch kiểm tra xác 

minh những kiến nghị của nhân dân. Phô tô bổ sung các văn bản Pháp lý liên 

quan chế độ chính sách áp dụng GPMB dự án Bản Lải để cung cấp bổ sung cho 

các hộ gia đình. 

- Các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Nông ngiệp và 

PTNT, Tài chính – Kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thẩm định các phương án và phê 

duyệt phương án chính thức để chi trả kinh phí kịp thời cho các hộ giai đình. 

- Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT trên cơ sở Kế hoạch số 127/KH-BCH 

ngày 24/4/2020 của UBND huyện về Kế hoạch ứng phó với mưa bão đối với công 

trình Hồ chứa nước Bản Lải, huyện Lộc Bình, phối hợp, hỗ trợ xã Tĩnh Bắc xây 

dựng phương án hỗ trợ di chuyển tái định cư các hộ ra khỏi khu vực lòng hồ và 

đồng thời xây dựng phương án “4 tại chỗ” trong Phòng chống lụt bão - TKCN đối 

với các hộ khu vực lòng hồ. 

- Giao Công an huyện tổ chức nắm sát tình hình, có các biện pháp nghiệm 

vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 

13. Yêu cầu nhân dân các thôn chấm dứt hành vi gây cản trở thi công công 

trình, cá nhận nào cố tình vi phạm thì tùy vào mức độ sẽ bị xử lý theo quy định 

của pháp luật. 

UBND huyện thông báo Kết luận này để các cơ quan, đơn vị và các hộ gia 

đình bị ảnh hưởng bởi dự án Hồ chứa Bản Lải biết để tổ chức thực hiện theo quy 

định./. 

 
 

Nơi nhận:    
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UB MTTQ huyện; 

- Ban Quản lý dự án Bản Lải; 

- Công an huyện; Ban TCD huyện; Thanh tra huyện; 

- Các phòng TN&MT; NN&PTNT; TC-KH; KT&HT; 

- UBND xã Tĩnh Bắc; 

- Các hộ gia đình thôn Bản Hu, Bản Quyêng, Tằm Pất, 

Tằm Hán xã Tĩnh Bắc;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Hùng Cường 
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