
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH GIA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:     /TB-UBND Bình Gia, ngày      tháng 3  năm 2020 
 

THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện 

(Kỳ 2, tháng 3 năm 2020) 

 

 Ngày 19/3/2020, đồng chí Bùi Hoàng Nam, Chủ tịch UBND huyện chủ trì 

cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện (kỳ 2, tháng 3 năm 2020) để xem xét, 

thống nhất một số nội dung chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện từ ngày 16/3 

đến ngày 31/3/2020; 

 Tham dự cuộc họp có: Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan, 

đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Tài nguyên và Môi trường, Trung 

tâm Phát triển quỹ đất, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Chủ tịch 

UBND thị trấn Bình Gia và Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ. 

 Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trình các nội dung, ý kiến phát 

biểu thảo luận của các thành viên dự họp. Đồng chí Bùi Hoàng Nam, Chủ tịch 

UBND huyện kết luận như sau: 

 1. Trung tâm Phát triển quỹ đất: Báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình, dự án. 

 Sau khi xem xét, thảo luận tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư các công trình, dự án. Trung tâm Phát triển quỹ đất và các cơ quan 

liên quan thực hiện không đảm bảo tiến độ công việc, chưa tập trung giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc. UBND huyện yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu 

các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện 

nhiệm vụ, tiếp tục triển khai thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công 

trình, dự án, cụ thể: 

 (1). Dự án Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định: Trong 

quá trình triển khai thực hiện có phát sinh 02 vị trí, 02 hộ xây dựng nhà trái  

trong phạm vi thu hồi đất giải phóng mặt bằng. UBND huyện yêu cầu Phòng Tài 

nguyên và Môi trường:  

 - Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại các văn bản 

đã ban hành, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ 

được giao không hoàn thành đúng thời hạn. 

 - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND xã Hưng Đạo lập 

biên bản xác định diện tích đất các hộ lấn chiếm, đình chỉ ngay việc xây dựng 

trái phép trên diện tích lấn chiếm, hoàn trả lại mặt bằng. Báo cáo UBND huyện 

kết quả thực hiện trong ngày 20/3/2020. 
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 - Yêu cầu UBND xã Hưng Đạo: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan lập biên bản xác định diện tích đất các hộ lấn chiếm (Chủ đầu tư đã bàn 

giao phạm vi thu hồi đất cho UBND xã Hưng Đạo quản lý), thực hiện việc xử lý 

vi phạm đối với các hộ gia đình theo quy định. Thời gian thực hiện và hoàn 

thành trước ngày 20/3/2020. 

 (2). Công trình xây dựng Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Gia, 

đối với 02 hộ gia đình còn vướng mắc chưa nhất trí bàn giao mặt bằng. UBND 

huyện giao: 

 - UBND thị trấn Bình Gia: Phối hợp với các cơ quan, ban ngành và đoàn 

thể thị trấn tổ chức họp để tuyên truyền về thực hiện thu hồi đất đối với hộ ông 

Hoàng Văn Thịnh. Thời gian thực hiện và hoàn thành trước ngày 25/3/2020. 

 Sau khi tuyên truyền hộ gia đình không nhất trí nhận tiền bồi thường và 

bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, UBND thị trấn Bình Gia báo cáo bằng văn bản 

gửi UBND huyện (Qua Trung tâm Phát triển quỹ đất), trước ngày 27/3/2020. 

 - Trung tâm Phát triển quỹ đất: Hoàn chỉnh hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất 

đối với hộ ông Hoàng Văn Thịnh, gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường trước 

ngày 30/3/2020. 

 - Phòng Tài nguyên và Môi trường:  

 + Tham mưu cho UBND huyện văn bản đề nghị các ban, ngành, đoàn thể 

cử người tham gia Ban cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Hoàng Văn Thịnh. 

Tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định thành lập Ban cưỡng chế thu 

hồi đất. Thời gian thực hiện và hoàn thành trước ngày 31/3/2020. 

 + Tham mưu cho UBND huyện kiện toàn Ban cưỡng chế thu hồi đất đối 

với hộ ông Hoàng Văn Dũng, thực hiện công tác cưỡng chế thu hồi đất theo các 

quyết định đã ban hành. Thời gian thực hiện và hoàn thành bàn giao mặt bằng 

cho chr đầu tư trước ngày 31/3/2020. Giao Phó Chủ tịch Hoàng Văn Chung chỉ 

đạo, đôn đốc thực hiện đúng tiến độ. 

 - Tham mưu cho UBND huyện văn bản trả lời kiến nghị của hộ gia đình 

liên quan đến việc thu hồi đất theo quy định. Thời gian thực hiện và hoàn thành 

trước ngày 25/3/2020. 

(3). Công trình xây dựng Trụ sở làm việc Công an huyện Bình Gia:  

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Thẩm định tham mưu ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết 

định thu hồi đất theo quy định. Thời gian thực hiện và hoàn thành trước ngày 

23/3/2020. 

 - Tham mưu cho UBND huyện văn bản đề nghị các ban, ngành, đoàn thể 

cử người tham gia Ban cưỡng chế thu hồi đất. Tham mưu ban hành quyết định 

thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất. Thời gian thực hiện và hoàn thành trước 

ngày 25/3/2020. 

(4). Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Hoa Thám - Quý Hòa - Vĩnh Yên: 
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Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục triển khai theo kế hoạch, khi có bảng 

giá đất cụ thể được tỉnh phê duyệt khẩn trương hoàn chỉnh Phương án, tổ chức 

họp Hội đồng để thông qua Phương án bồi thường và niêm yết công khai 

phương án. 

- Trong phạm vi thu hồi đất để thực hiện dự án, có mồ mả của một số hộ 

dân cần phải di chuyển. UBND huyện giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức 

kiểm đếm lập Phương án hỗ trợ để các hộ gia đình di chuyển mồ mả trong dịp 

thanh minh. 

Tham mưu văn bản đề nghị chủ đầu tư cho tạm ứng kinh phí để chi trả 

cho các hộ gia đình di chuyển mồ mả.  

(5). Công trình xây dựng cải tạo nâng cấp đường Tân Văn- Hồng Thái- 

Bình La (ĐH.60):  

Khi chủ đầu tư cung cấp hồ hơ trích đo và cử công chức tham gia Hội 

đồng Bồi thường, hỗ trợ  và tái định cư. Trung tâm Phát triển quỹ đất tham mưu 

thành lập Hội đồng và triển khai thực hiện theo kế hoạch. Lưu ý khi nhận bàn 

giao cọc mốc giải phóng mặt bằng, phải có bản trích đo để thực hiện công tác 

kiểm đếm ngay. 

(6). Công trình Đường nội thị (19/4), thị trấn Bình Gia (Giai đoạn 2): 

UBND huyện giao: 

 - UBND thị trấn Bình Gia:  

 + Chủ trì phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chưc thực hiện 

việc xác định nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất của các hộ gia đình, 

cá nhân, có xác nhận của đại diện cộng đồng dân cư và UBND thị trấn. Thời 

gian thực hiện và hoàn thành trước ngày 25/3/2020. 

 + Đối với nhánh B (đoạn qua chợ trung tâm thị trấn): UBND thị trấn 

tuyên truyền, thông báo cho các hộ gia đình thực hiện giải tỏa hành lang giao 

thông để đơn vị thi công triển khai công tác thi công theo kế hoạch. 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất: Tham mưu văn bản mời Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Sở Giao thông vận tải để xem xét, xác định phạm vi thu hồi đất đối 

từng trường hợp cụ thể.  

 - Đối với 10 hộ đã ban hành quyết định phê duyệt Phương án, sau khi có 

bảng điều chỉnh giá đất được tỉnh phê duyệt. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

tham mưu điều chỉnh theo quy định  

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: 

+ Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trích đo đoạn Ngã tư đến cầu Phố cũ cung 

cấp cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư. 

+ Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất xác định ranh giới thu hồi đất. 

+ Đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các vị trí đã 

đủ điều kiện thi công. 
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(7). Công trình Trung tâm dân cư, thương mại, văn hóa - xã hội xã Hưng Đạo: 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

+ Ban hành văn bản gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đề nghị 

cung cấp hồ sơ dự án, có danh mục thành phần hồ sơ cụ thể, cung cấp cho Phòng Tài 

nguyên và Môi trường trước ngày 22/3/2020. 

+ Khẩn trương xây dựng bảng giá đất cụ thể của dự án trình tỉnh phê duyệt. 

Thời gian hoàn thành trước ngày 31/3/2020 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: Tham mưu cho UBND huyện 

tổ chức cuộc họp để hoàn chỉnh hồ sơ trích đo. Thành phần: mời Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng 

phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Giám 

đốc và viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. Thời gian hoàn 

thành trước ngày 31/3/2020. 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất: Tiếp tục thực hiện công tác kiểm đếm đối 

với các hộ chưa thực hiện công tác kiểm đếm. Lập Phương án bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư theo quy định.  

(8). Công trình Sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông điểm ngập úng 

Nặm Slin km 17+300 ĐT.226:  

Hiện còn 01 hộ chưa nhận kinh phí bồi thường, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất ban hành văn bản đề nghị chủ đầu tư phối hợp thực hiện công tác bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư theo  kế hoạch. 

(9). Công trình Sửa chữa đoạn đầu tuyến đường rẽ vào thôn Nà Vạ, xã 

Hoàng Văn Thụ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp thu các ý kiến thảo luận tại 

cuộc họp, tiếp tục triển khai theo kế hoạch. 

(10). Công trình Đường Hồng Phong- Quang Trung (Nà Nát- Pắc Giắm): 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất: Lập Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định 

cư, sau khi có bảng giá đất cụ thể được tỉnh phê duyệt hoàn chỉnh Phương án tổ 

chức thực hiện theo kế hoạch. 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: Đôn đốc đơn vị thi công đẩy 

nhanh tiến độ triển khai thực hiện. 

(11). Dự án Cứng hóa đường liên xã Thiện Hòa- Thiện Long (Ba Biển- Kỵ Héc): 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: Khẩn trương hoàn chỉnh hồ 

sơ trích đo. Thời gian hoàn thành trong tháng 3/2020. Gửi Phòng Tài nguyên và 

Môi trường bản trích đo và tài liệu liên quan phạm vi thu hồi đất. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu cho UBND huyện ban 

hành Thông báo dự kiến thu hồi đất để thực hiện dự án. 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất: Triển khai thực hiện công tác kiểm đếm, 

lập Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Thời gian hoàn thành trong 

tháng 4/2020. 

(12). Dự án Đường điện thôn Nà Sla và thôn Vằng Phia, xã Hồng Phong: 
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- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: Cung cấp hồ sơ và tài liệu 

liên quan cho Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu cho UBND huyện ban 

hành Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án. 

(13). Công trình Cải tạo nâng cấp đường dây 35kv lộ 374E13.1 từ trạm 

cắt Văn quan- Bình Gia đến trạm cắt 355 Bắc Sơn, Vũ Lễ: UBND huyện đã ban 

hành Thông báo thu hồi đất. Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục triển khai thực 

hiện theo kế hoạch. 

(14). Công trình Cấy trạm biến áp chống quá tải cho các trạm biến áp khu 

vực các huyện tỉnh Lạng Sơn đảm bảo cấp điện cho mùa nắng nóng:  

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Khi nhận được hồ sơ trích đo tham 

mưu cho UBND huyện ban hành Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án. 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục triển khai thực hiện theo kế hoạch. 

(15) Công trình Cấy các trạm biến áp chống quá tải lưới điện và giảm tổn 

thất điện năng khu vực huyện Bình Gia, huyện Bắc Sơn (Bình Gia có xã Tân 

Văn và Mông Ân):  

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Khi nhận được hồ sơ trích đo tham 

mưu cho UBND huyện ban hành Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án. 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục triển khai thực hiện theo kế hoạch. 

(16). Công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Tân Văn: 

Sau khi chủ đầu tư cung cấp hồ sơ trích đo, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

tiếp tục triển khai thực hiện theo kế hoạch. 

(17). Công trình Sửa chữa hồ Nặm Lìn, xã Tân Văn: Sau khi chủ đầu tư 

cung cấp hồ sơ trích đo, Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục triển khai thực 

hiện theo kế hoạch. 

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: Báo cáo tiến độ triển khai 

thực hiện các công trình dự án: 

Sau khi xem xét tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án. UBND 

huyện giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: 

a) Đối với các công trình, dự án chuyển tiếp: Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng huyện đôn đốc các các đơn vị thi đẩy nhanh tiến độ thi công, có kế 

hoạch chi tiết cụ thể về thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành. 

b) Đối với các công trình, dự án khởi công mới: 

- Các công trình, dự án, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

thẩm định báo cáo kinh tế- kỹ thuật, gồm:  

+ 15 công trình. Trong đó: 02 công trình điện đề nghị Sở Công thương 

thẩm định báo cáo kinh tế- kỹ thuật; 13 công trình Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

thẩm định, đã thẩm định xong báo cáo kinh tế- kỹ thuật 06 công trình; Còn 07 
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công trình Phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định báo cáo kinh tế- kỹ thuật. Thời 

gian hoàn thành trước ngày 25/3/2020. 

+ 01 công trình thuộc Chương trình 135: Phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm 

định thẩm định báo cáo kinh tế- kỹ thuật. Thời gian hoàn thành trước ngày 

07/4/2020. 

+ 03 Công trình thuộc nguồn vốn 30a: Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã thẩm 

định xong 02, còn 01 công trình thẩm định báo cáo kinh tế- kỹ thuật. Thời gian 

hoàn thành trước ngày 23/3/2020. 

- Các công trình bố trí nguồn vốn huyện cân đối, gồm 09 công trình: 

UBND huyện giao: 

+ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: 07 công trình đã hoàn thiện 

hồ sơ, 02 công trình khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuyển Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng để thẩm định. 

+ Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tổ chức thẩm định báo cáo kinh tế- kỹ thuật 

xong trước ngày 23/3/2020. 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện trình: 

 a) Dự thảo Thông báo của UBND huyện về một số nhiệm vụ trọng tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 16/3 đến 

ngày 31/3/2020: 

 Lãnh đạo UBND huyện nhất trí với nội dung Dự thảo Thông báo một số 

nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 

huyện, từ ngày 16/3 đến ngày 31/3/2020. Giao Văn phòng HĐND và UBND 

huyện, tiếp thu các ý kiến thảo luận, bổ sung, hoàn chỉnh và ban hành. 

b) Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 

16/3 đến ngày 31/3/2020: 

Lãnh đạo UBND huyện nhất trí với nội dung Dự thảo Lịch công tác của 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 16/3 đến ngày 31/3/2020. 

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện, tiếp thu các ý kiến thảo luận, bổ sung, 

hoàn chỉnh, ban hành và cập nhật thường xuyên đầy đủ. 

Uỷ ban nhân dân huyện Thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn biết, thực hiêṇ./. 
  

Nơi nhận:     
- TT: HU,  HĐND huyện;  

- CT, PCT UBND huyện;  

- Các thành viên UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ, các Đoàn thể huyện; 

- Hai Ban HĐND huyện; 

- Văn phòng HU; 

- Các CQCM, đơn vị SN thuộc UBND huyện; 

- Trung tâm y tế huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- CV tổng hợp; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT.    

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

      

 

 

 

 

Lâm Thế Hùng 
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