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THÔNG BÁO 
Kết luận của Đ/c Nguyễn Trọng Hài - Ủy viên Ban Thường vụ  

Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng  

một số dự án trên địa bàn thành phố Lào Cai 
––––––––––––––––– 

 

 Ngày 16/4/2022, Thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra thực địa và tổ chức 

cuộc họp nghe UBND thành phố Lào Cai và các sở, ngành báo cáo những khó 

khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án 

trên địa bàn thành phố Lào Cai. Đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; tham dự cuộc họp có lãnh 

đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Lãnh đạo BQL 

Dự án ODA tỉnh Lào Cai; Lãnh đạo UBND thành phố Lào Cai và các phòng, ban 

liên quan. Sau khi nghe Lãnh đạo UBND thành phố Lào Cai báo cáo và ý kiến 

tham gia của các đại biểu đối với từng dự án, đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Ủy 

viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Đối với Dự án 7 tuyến phố Vạn Hòa (Ban ODA tỉnh thực hiện) 

1.1. Đồng ý về chủ trương cho phép UBND thành phố Lào Cai áp dụng quy 

định tại các Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021, Quyết định số 

26/2021/QĐ-UBND ngày 14/5/2021; Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 

31/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ cho 

các trường hợp bị thu hồi đất còn lại của Dự án. UBND thành phố Lào Cai có trách 

nhiệm thực hiện việc thu hồi đất của các hộ dân đảm bảo đúng trình tự, thủ tục 

theo quy định của pháp luật. 

1.2. Đồng ý về chủ trương cho phép UBND thành phố Lào Cai áp dụng Điều 

6, Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh để thực hiện 

việc thu hồi diện tích đất nông nghiệp còn lại (không còn khả năng canh tác) của 

các hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án (Trường hợp công dân có đơn đề 

nghị). 

1.3. Yêu cầu UBND thành phố Lào Cai chỉ đạo các phòng, ban liên quan và 

UBND xã Vạn Hòa phối hợp với BQL Dự án ODA tỉnh Lào Cai sớm hoàn thiện 

các thủ tục thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các trường 

hợp cụ thể: 



- Ban hành Quyết định giao đất cho bà Nguyễn Thị Tuất (Tuyến T7 kéo dài), 

hộ ông Vũ Văn Tuân (Tuyến T6B) và hộ Phu Cà Phơ (con ông Nguyễn Văn Chung  

- Hương) (Tuyến T6B). Thời gian thực hiện xong trong tháng 4/2022. 

- Phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với Hợp tác xã 

Vạn Lợi (Tuyến T3). Thời gian thực hiện xong trước 10/5/2022. 

- Đối với hộ dân tộc thiểu số là ông Trang Văn Hương (Hạng mục cải suối – 

Tuyến N10), UBND thành phố Lào Cai chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND 

xã Vạn Hòa tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để hộ dân chấp hành và bàn 

giao đất để thi công dự án đảm bảo đúng tiến độ. Trường hợp hộ gia đình cố tình 

không chống đối, UBND thành phố Lào Cai hoàn thiện thủ tục cưỡng chế đảm bảo 

đúng trình tự, thủ tục. Thơi gian thực hiện xong trước 15/5/2022. 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc thu hồi đất của các hộ: Nguyễn Văn Phúc, 

Xưa, Hinh, Khôi, Bình, Díu (Tuyến N10) xong trước 30/4/2022. 

- Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ đã có Thông báo thu hồi 

đất (Đoàn Văn Thương, Trịnh Đức Lẫm). Thời gian thực hiện xong trước 15/5/2022. 

1.4. BQL Dự án ODA tỉnh Lào Cai có trách nhiệm chủ động phối hợp với 

UBND thành phố Lào Cai và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác giải 

phóng mặt bằng, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, giải quyết khiếu 

nại của dự án theo thẩm quyền. 

- Bố trí đủ kinh phí cho UBND thành phố Lào Cai thực hiện việc chi trả tiền 

cho các hộ dân đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. 

- Đôn đốc các nhà thầu thi công tập trung trang thiết bị, máy móc  và nhân 

lực đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình theo quy hoạch, thiết kế 

được duyệt và đảm bảo đúng tiến độ của dự án. 

1.5. Đồng ý về chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc Dự 

án WB đô thị, giai đoạn bổ sung vốn (AF) theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tại văn bản số 637/QKH-BQL ngày 15/4/2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách 

nhiệm hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; 

tổng hợp kết quả, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định. 

2. Đối với dự án Cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật dọc Quốc lộ 4D và 

giải phóng mặt bằng dự án xử lý điểm đen tai nạn giao thông trên Quốc lộ 4D 

tại Km136+300; Km137+00:  

Yêu cầu UBND thành phố Lào Cai chỉ đạo các phòng, ban liên quan và 

UBND phường Kim Tân tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bàn 



giao đất để thực hiện dự án. Đồng thời, chủ động rà soát hồ sơ thu hồi đất của các 

hộ dân đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Trường hợp các hộ gia đình, 

cá nhân cố tình chống đối, không bàn giao đất… UBND thành phố Lào Cai có 

trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, tổ chức cưỡng chế theo quy định. Thời gian thực 

hiện xong trong tháng 5/2022. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Ủy viên Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 16/4/2022, Văn phòng 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan biết, triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT. UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi 
trường, Giao thông vận tải - XD, Kế hoạch 
và Đầu tư; 
- Ban QLDA ODA tỉnh; 
- UBND thành phố Lào Cai; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Lưu: VT, TH3, QLĐT1, TNMT1,2. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Bùi Công Khanh 
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