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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Đàm Thanh Hưởng, Phó Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân huyện tại cuộc họp bàn về công tác giải phóng mặt bằng 

của một số dự án đang triển khai trên địa bàn huyện 

 

Ngày 21/02/2020, đồng chí Đàm Thanh Hưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện 

chủ trì cuộc họp bàn về công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án đang triển 

khai trên địa bàn huyện. Tham dự Hội nghị có: Đồng chí Lưu Công Hữu, Phó 

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình giao thông tỉnh 

Cao Bằng; đồng chí Đoàn Tiến Luân, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Sầm 

Thị Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Đinh Xuân 

Phúc, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thăng Long; đại diện lãnh đạo Phòng Tài 

chính- Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung 

tâm Phát triển quỹ đất và GPMB huyện, Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Hòa An, UBND 

thị trấn Nước Hai, UBND xã Bạch Đằng, UBND xã Bình Dương. Sau khi nghe lãnh 

đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và GPMB huyện báo cáo công tác giải phóng mặt bằng 

công trình: Đường tỉnh 216 (qua thị trấn Nước Hai) và công trình Thủy điện Bạch Đằng 

(giai đoạn 2); ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên dự họp, đồng chí Đàm 

Thanh Hưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

I. VỀ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH THỦY 

ĐIỆN BẠCH ĐẰNG (giai đoạn 2) 

1. Đối với diện tích đất bãi bồi ven sông: không đền bù về đất, chỉ đền bù 

cây cối, hoa màu, tài sản trên đất (nếu có). 

2. Đối với các diện tích đất nhân dân tự khai phá thêm vào đất lâm nghiệp: 

giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và GPMB căn cứ trên cơ sở thực tế, đề xuất 

phương án hỗ trợ công khai phá đối với từng trường hợp cụ thể. 

3. Đối với các diện tích đất nằm ngoài phạm vi, chỉ giới thu hồi đất: Chủ đầu 

tư phối hợp với UBND xã Bạch Đằng xem xét mức độ ảnh hưởng, cam kết với các 

hộ dân sẽ bồi thường thiệt hại nếu thiệt hại đó đúng là do lỗi của chủ đầu tư khi 

vận hành dự án.  

4. Đối với trường hợp tranh chấp tiền đền bù với hộ ông Nguyễn Văn Giới: 

Giao UBND xã Bạch Đằng kiểm tra, xác minh, đề xuất hướng giải quyết. 

5. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và GPMB phúc tra, xây dựng phương 

án bồi thường giải phóng mặt bằng bổ sung, trình Hội đồng thẩm định trước ngày 

26/02/2020; ngày 29/02/2020 tổ chức gặp gặp gỡ các hộ dân có đất trong phạm vi 

giải phóng mặt bằng để đối thoại. 
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6. Hội đồng thẩm định có trách nhiệm thẩm định hồ sơ dự toán bổ sung 

trước ngày 29/02/2020, khi thẩm định đề nghị mời lãnh đạo UBND huyện tham dự 

và cho ý kiến xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có). 

II. VỀ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH 

ĐƯỜNG TỈNH 216 (qua thị trấn Nước Hai) 

1. Giao Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Hòa An chủ trì xem xét, rà 

soát lại thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 02 hộ gia đình ông 

Nguyễn Minh Tiến và bà Nguyễn Thị Lan; đề xuất phương án xử lý đối với yêu 

cầu của 02 hộ dân trên trước ngày 06/3/2020. 

2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất 

và GPMB xác định diện tích đất còn lại của ông Lê Đức Bằng, tham mưu cho 

UBND huyện trả lời đơn kiến nghị của ông Lê Đức Bằng. 

3. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và GPMB: 

- Phối hợp với Chủ đầu tư kiểm tra, tham mưu cho UBND huyện văn bản 

trình UBND tỉnh thu hồi diện tích đất của Xí nghiệp nước Hòa An nằm trong phạm 

vi GPMB của công trình. 

- Tham mưu cho UBND huyện hợp đồng với đơn vị Tư vấn định giá, lập hồ 

sơ đền bù công trình Nhà thờ họ của ông Trần Bằng Thuận trước ngày 10/3/2020; 

4. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường: Xây dựng các phương án, đề xuất 

hướng giải quyết các kiến nghị về bồi thường bằng đất, tái định cư đối với 03 hộ 

Chu Thị Liên, Lô Thị Hà (chồng là Nông Nguyễn Hoan), Lô Quang Đại; tổ chức 

đối thoại để thống nhất phương án với các hộ trên trước ngày 06/3/2020 để có cơ 

sở trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến. 

Trên đây là một số nội dung kết luận của đồng chí Đàm Thanh Hưởng, Phó 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện tại cuộc họp bàn về công tác giải phóng mặt bằng 

của một số dự án đang triển khai trên địa bàn huyện, Văn phòng HĐND & UBND 

huyện thông báo để Thủ trưởng các phòng chuyên môn, các cơ quan liên quan, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn biết, tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban QLĐT&XD các CTGT tỉnh Cao Bằng; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- LĐ. UBND huyện; 

- TT. UBMTTQ Việt Nam huyện Hòa An; 

- Phòng TN&MT; Phòng TC-KH; Phòng 

KT&HT; Trung tâm PTQĐ&GPMB; Văn 

phòng ĐKĐĐ chi nhánh Hòa An;   

- UBND thị trấn Nước Hai, xã Bạch Đằng, xã 

Bình Dương; 

- Tập đoàn Thăng Long; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu VP. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 

 

 

  

Hoàng Thị Hồng Vân 
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