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UBND TỈNH LÀO CAI 

VĂN PHÒNG 
--------------------- 

Số:         /TB-VPUBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------------------------------------------- 

Lào Cai, ngày      tháng     năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

 tại cuộc họp ngày 07/5/2022 về tiến độ triển khai thực hiện công tác GPMB  

dự án Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối 

                                                                                       ----------------------------------------------- 

 

Ngày 07/5/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh nghe 

báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện công tác GPMB dự án Cầu biên giới qua 

sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối. Đồng chí Nguyễn Trọng Hài, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo 

các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải - Xây dựng, Tài 

nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; UBND huyện Bát Xát; đại diện 

các Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ODA tỉnh, Ban Quản lý dự án ĐTXD công 

trình giao thông tỉnh. Sau khi nghe UBND huyện Bát Xát báo cáo và các kiến 

nghị đề xuất liên quan, các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí 

Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo một số nội 

dung như sau: 

1. Đánh giá chung 

Dự án: Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối  

là công trình quan trọng của tỉnh; để đảm bảo tiến độ thực hiện giải ngân, tiến độ 

thi công xây dựng, yêu cầu UBND huyện Bát Xát, các sở, ngành có liên quan tăng 

cường công tác phối hợp, tập trung tập trung triển khai công tác GPMB. 

2. Một số yêu cầu triển khai 

2.1. UBND huyện Bát Xát 

- Tập trung quản lý chặt chẽ đất đai, trật tự xây dựng, không được phát sinh 

xây dựng công trình mới, trồng cây ăn quả, cây quất,… để ngăn chặn việc lợi dụng 

chính sách nhằm chuộc lợi trong việc đền bù, GPMB. 

- Thành lập tổ công tác hỗ trợ thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa 

chính, đền bù GPMB (02 tổ công tác cho 02 dự án thành phần) do đồng chí Phó 

Chủ tịch huyện phụ trách lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo, thành phần gồm:  

+ Tổ trưởng là cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện – Tổ trưởng; 

+ Thành viên: Lãnh đạo, cán bộ địa chính xã; cán bộ Trung tâm Phát triển 

quỹ đất huyện; cán bộ thôn, Tổ dân phố; Ban QLDA thành phần và các đơn vị khác 
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có liên quan. 

- Chủ động, tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành chức năng của 

tỉnh để được hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. 

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB, đảm bảo tuân thủ theo đúng 

quy định hiện hành. 

- Rà soát nhu cầu đất tái định cư gửi về Sở Tài chính để chủ trì tham mưu bố 

trí quỹ đất tái định cư (các khu số 1, 2, 3); đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong 

nhân dân. 

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Giao thông vận tải – 

Xây dựng và các đơn vị có liên quan rà soát tổng thể các dự án của các Nhà đầu tư 

thuộc phạm vi đền bù, GPMB dự án Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản 

Vược và hạ tầng kết nối; đề xuất phương án giải quyết theo quy định. Báo cáo 

đề xuất gửi về UBND tỉnh trước ngày 10/6/2022. 

2.3. Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Bát Xát trong quá trình triển khai thực 

hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có). 

- Có trách nhiệm xác định đơn giá hỗ trợ các loại cây trồng khi có đề nghị 

của UBND huyện Bát Xát. 

- Trình cấp có thẩm quyền xem xét chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo 

quy định. 

2.4. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Đôn đốc Trung tâm đo đạc bản đồ tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ đo 

đạc địa chính phục vụ công tác GPMB. 

- Là đầu mối tiếp nhận, giải quyết các nội dung vướng mắc khác khi huyện 

có đề nghị, văn bản thể hiện quan điểm rõ ràng, hướng dẫn cụ thể nội dung, trình tự 

thực hiện để làm cơ sở cho huyện thực hiện. Kịp thời báo cáo, đề xuất các nội dung 

thuộc thẩm quyền giải quyết UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.  

- Kịp thời trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giá đất giao tái định cư theo 

quy định, khi nhận được Tờ trình của Huyện phải triển khai ngay, lập hồ sơ để 

trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh. 

- Liên quan đến các vị trí có quy hoạch khoáng sản (khai trường 26, 27, 

28,…) nằm trong phạm vi dự án (gồm: phần đường và phần phụ cận): Giao Sở Tài 

nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan rà 

soát cụ thể đối với từng vị trí; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trình tự, thủ tục báo 
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cáo cấp có thẩm quyền xem xét làm cơ sở triển khai thực hiện. 

2.5. Các Chủ đầu tư dự án thành phần 

- Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Bát Xát trong quá trình triển khai thực 

hiện GPMB. Chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ đối với toàn bộ phần mặt bằng đã 

được bàn giao. 

- Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tuân thủ các yêu cầu kỹ 

thuật, đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn giao 

thông trong quá trình thi công xây dựng. Nếu trong quá trình triển khai thực hiện 

Dự án mà phát hiện có khoáng sản thì phải dừng ngay việc thi công, đồng thời báo 

cáo UBND tỉnh. 

Để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 

đền bù, bồi thường, thu hồi đất, huyện Bát Xát chủ động làm việc với các cơ quan 

có liên quan, nếu vượt thẩm quyền thị đề nghị tỉnh tổ chức họp, giải quyết. 

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 07/5/2022. Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các 

sở, ban, ngành và các cơ quan biết, thực hiện./. 

 Nơi nhận: 

- TT. UBND tỉnh; 
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao 

thông vận tải - Xây dựng, Tài nguyên và Môi 
trường, Nông nghiệp và PTNT; 

- UBND huyện Bát Xát; 
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 
- Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh; 

- Ban QLDA ODA tỉnh; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Lưu: VT, QLĐT3. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phan Quốc Nghĩa 
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