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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

buổi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện một số dự 

án trọng điểm trên địa bàn huyện Văn Lãng ngày 25/6/2021   

 

Ngày 25/6/2021, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

đã chủ trì buổi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện một 

số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Văn Lãng ngày 25/6/2021. Tham dự 

cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, 

Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao 

thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Văn 

phòng UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng, đại diện các 

phòng, đơn vị chuyên môn của UBND huyện, UBND xã Tân Mỹ, UBND thị 

trấn Na Sầm, đại diện một số nhà đầu tư: Công ty cổ phần Vận tải Thương mại 

Bảo Nguyên, Công ty TNHH Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang. 

Sau khi nghe UBND huyện Văn Lãng và đại diện các nhà đầu tư báo cáo 

nội dung cuộc họp, ý kiến tham gia của các thành phần tham dự cuộc họp, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

 Trong 6 tháng đầu năm 2021, bên cạnh việc tập trung triển khai thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại 

biểu Hội đồng nhân dân, công tác phòng, chống dịch bệnh covid 19, Ban 

Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo thực hiện 

tương đối tốt công tác giải phòng mặt bằng trên địa bàn; các phòng, ban chuyên 

môn, chính quyền cấp cơ sở có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác triển khai 

thực hiện và đạt được những kết quả nổi bật như: đã thực hiện thông báo thu hồi 

đất đến 100% hộ bị ảnh hưởng, thực hiện kiểm đếm đất đai, công trình, vật kiến 

trúc, cây trồng trên 202/205 hộ gia đình, cá nhân (đạt 98%) bị ảnh hưởng dự án 

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang; tiến độ, khối 

lượng thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại 

khu II thị trấn Na Sầm có chuyển biến tích cực so với năm 2020.  

 Tuy nhiên tiến độ thực hiện vẫn còn chậm so với yêu cầu, tinh thần chỉ 

đạo của UBND tỉnh, mong muốn của các nhà đầu tư, quá trình tổ chức thực hiện 

thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng các cơ quan chuyên môn còn lúng 

túng, chưa nắm chăc quy trình, trình tự tổ chức thực hiện, nhất là đối với các 

trường hợp phải cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất, việc xác minh 

nguồn gốc đất đai bị thu hồi. Công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn 

huyện còn nhiều hạn chế, bất cấp dẫn đến sai sót, thiếu thống nhất giữa hồ sơ địa 

chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đã cấp so với hiện trạng sử dụng đất. 

Bên cạnh đó số lượng cán bộ, công chức của các cơ quan chuyên môn làm 

nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng của huyện còn thiếu, năng lực còn 
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hạn chế và mới được kiện toàn là các nguyên nhân chính làm ảnh hướng đến 

tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện. 

 Xác định trong thời gian tới cùng với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh, trên địa bàn huyện Văn Lãng sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư quan tâm 

nghiên cứu, đề xuất thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phát triển kinh 

tế - xã hội… nên khối lượng công tác giải phóng mặt càng lớn. Do vậy, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh yêu cầu tập thể lãnh đạo UBND huyện cần tập trung, quyết liệt 

hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 

nhằm tháo gỡ nút thắt về giải phóng mặt bằng trong tiến trình phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh, của huyện, trọng tâm là thực hiện các nội dung sau: 

 1. Tập trung chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên và 

Mô trường, UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ trong việc xác minh nguồn gốc đất 

thu hồi, nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt 

phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để kịp thời chi trả cho người bị thu 

hồi đất nhưng phải bảo đảm công khai, minh bạch và trình tự, thủ tục theo quy 

định của pháp luật. Thường xuyên, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng 

mắc để UBND huyện xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất 

UBND tỉnh xem xét, giải quyết để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo, góp 

phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện. 

 2. Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp 

luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng như mục đích, ý nghĩa của 

các dự án tới người bị thu hồi đất, trước hết là cán bộ, đảng viên, quần chúng 

gương mẫu nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi 

trong việc chấp hành chủ trương thu hồi đất của Nhà nước để thực hiện dự 

án. Đồng thời cương quyết thực hiện quy trình cưỡng chế bắt buộc đối với các 

trường hợp đã tính bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật, đã giải 

thích, vận động, đối thoại công khai nhưng vẫn không chấp hành quyết định thu 

hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt. 

 3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng công trình 

lòng hồ thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6); dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật và nhà xưởng Phúc Khang; dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại khu 

II thị trấn Na Sầm bảo đảm theo tiến độ, kế hoạch thi công của nhà đầu tư. Đẩy 

nhanh tiến độ thi công công trình hạ tầng kỹ thuật khu ao cạn (khu V) và khu ao 

thủy nông (khu I), thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng để bảo đảm các điều kiện 

đấu giá theo quy định. 

 4. Tiếp tục rà soát, kiện toàn và xây dựng bộ máy làm nhiệm vụ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng theo hướng chuyên nghiệp, đủ về số lượng, bảo 

đảm về chất lượng. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt 

bằng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. 

 5. Yêu cầu đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện được giao phụ trách lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường phải quyết liệt, sâu sát, nắm chắc tình hình và có 
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biện pháp chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phát sinh trong 

công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ dự án trên địa bàn huyện. 

 6. Đối với các kiến nghị, đề xuất của UBND huyện: 

 - Việc xác định nguồn gốc đất bị thu hồi để làm căn cứ tính bồi thường, 

hỗ trợ: yêu cầu UBND huyện căn cứ vào kết quả rà soát Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất đã cấp, thực tế quản lý sử dụng đất và kết quả lấy ý kiến khu dân cư 

về nguồn gốc đất đai để xác định chính xác theo quy định của pháp luật và bảo 

đảm quyền lợi của người sử dụng đất. 

 - Về khu tái định cư và khu nghĩa trang nhân dân để phục vụ công tác di 

dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và 

nhà xưởng Phúc Khang: UBND huyện triển khai ngay các thủ tục lập, thẩm 

định, phê duyệt dự án đầu tư; thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch chung xây 

dựng nông thôn mới xã Tân Mỹ và các quy hoạch khác liên quan (nếu có); cập 

nhật vào Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030, đăng ký vào Kế 

hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 2021-2025 để bảo đảm điều kiện triển khai dự án 

theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 302/TB-UBND ngày 

05/06/2021. 

 - Đối với dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại khu II thị trấn Na 

Sầm: UBND huyện chỉ đạo rà soát đối với các trường hợp bị thu hồi đất đã được 

tính đúng, tính đủ tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định và đã giải 

thích, vận động, đối thoại công khai nhưng vẫn không chấp hành quyết định thu 

hồi đất để lập hồ sơ tổ chức cưỡng chế theo quy định. 

 - Đối với dự án các nhà đầu tư đang nghiên cứu, khảo sát trên địa bàn 

huyện: UBND huyện cần bám sát để hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện cho nhà 

đầu tư rtong quá trình triển khai thực hiện.  

 7. Về đề nghị cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy đất 

tại dự án khu dân cư mới tại khu II thị trấn Na Sầm để đắp mái dự án Kè chống 

sạt lở bờ sông Kỳ Cùng đoạn qua thị trấn Na Sầm: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn chủ động làm việc với các cơ quan liên quan, báo cáo đề xuất UBND 

tỉnh để xem xét, chỉ đạo thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần dự kiểm tra; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT(NNT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Dương Văn Chiều   
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