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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 Đ/c Nguyễn Trọng Hài - Ủy viên Ban Thường vụ  

Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp liên quan đến công tác giải 
phòng mặt bằng giải phóng mặt bằng dự án Kết nối giao thông  

các tỉnh miền núi phía Bắc (QL279) 
––––––––––––––––– 

 

Ngày 04/11/2022, Thường trực UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe UBND 

huyện Văn Bàn và các đơn vị có liên quan báo cáo công tác giải phóng mặt bằng 

và những khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án Kết nối giao thông các tỉnh 

miền núi phía Bắc (QL279). Đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh chủ trì; tham dự cuộc họp có Lãnh đạo Ban Quản lý dự án 2 – Bộ Giao thông 

vận tải; Lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải – 

Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lãnh đạo UBND huyện Văn Bàn 

và các phòng, ban liên quan. Sau khi nghe đại diện UBND huyện Văn Bàn báo cáo 

và ý kiến tham gia của các đại biểu; Đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh chỉ đạo: 

Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc có ý nghĩa, vai trò quan 

trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, nhằm xây dựng hạ 

tầng giao thông vận tải đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu vận tải, giao thương 

hàng hóa, hành khách… Trong thời gian qua, UBND huyện Văn Bàn, BQL Dự án 

2 – Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan rất tích cực và chủ động, phối 

hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án. Tuy nhiên, tiến độ thực 

hiện dự án vẫn chậm so với yêu cầu đề ra, làm ảnh hướng rất lớn đến công tác giải 

ngân vốn đầu tư công năm 2022 và tiến độ của dự án… Để đẩy nhanh công tác giải 

phóng mặt bằng dự án, yêu cầu UBND huyện Văn Bàn, các sở, ngành và các đơn 

vị có liên quan tiếp tục chủ động thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Yêu cầu UBND huyện Văn Bàn:  

1.1. Tiếp tục quan tâm và quán triệt đến các cấp chính quyền và các phòng, 

ban chuyên môn về vai trò, tầm quan trọng của dự án; tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác thống kê, đền bù, 

giải phóng mặt bằng và công tác triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ 

và kế hoạch của Chủ đầu tư.  
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1.2. Hoàn thiện thủ tục và Thông báo thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân 

trên toàn tuyền trước ngày 15/11/2022 và tổ chức thống kê, kiểm đếm, áp giá đền 

bù và dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và niêm yết công khai, xin 

ý kiến của nhân dân đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. 

- Đối với đất ở, đất nông nghiệp: Trong thời hạn 20 ngày niêm yết công khai 

và tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dân trong khu vực có đất thu hồi về phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (theo quy định tại Khoản 2, Điều 28, Nghị định 

số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ) trường hợp hộ gia đình, cá 

nhân (người có đất bị thu hồi) đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư và có đơn đề nghị kết thúc niêm yết và phê duyệt, chi trả kinh phí trước 

thời hạn (có xác nhận của Trưởng thôn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, 

UBND xã và cam kết không khiếu kiện), UBND huyện Văn Bàn tổ chức phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất trước thời hạn và chi trả kinh 

phí cho các hộ gia đình, cá nhân.  

- Đối với đất rừng rừng tự nhiên, rừng sản xuất: Trong thời gian chờ Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt, UBND huyện Văn Bàn chỉ đạo các đơn vị có liên quan 

chủ động rà soát hồ sơ, thông báo thu hồi đất và thống kê, kiểm đếm, áp giá đền 

bù và dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xin ý kiến của nhân dân. 

Khi đủ điều kiện thu hồi đất, UBND huyện Văn Bàn phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất theo quy định. 

1.3. Chủ động phối hợp, đôn đốc Trung tâm Giám định chất lượng, Sở Giao 

thông vận tải – Xây dựng tổ chức thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật của 04 dự án 

xây dựng khu tái định cư và hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thẩm định, phê duyệt báo 

cáo kinh tế kỹ thuật khu tái định cư. Thời gian thực hiện xong trước ngày 

15/11/2022. 

1.4. Chủ động phối hợp với BQL Dự án 2 – Bộ Giao thông vận tải và các 

đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ 04 dự án xây dựng khu tái định cư (tổ chức 

thẩm tra, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổ chức mời thầu, đăng 

tin, tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng với đơn vị thi công, khởi công và ứng vốn…) 

đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và tổ chức triển khai 

thực hiện trước ngày 15/12/2022. 

1.5. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện 

công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến lĩnh vực đất đai (phương án xử lý đối 

với trường hợp mượn đất, làm nhà trên đất của người khác, các trường hợp nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi có Thông báo thu hồi đất, các trường 

hợp bị ảnh hưởng, hạn chế quyền sử dụng đất…) gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 

xem xét, hướng dẫn bằng văn bản. 
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1.6. Xây dựng Kế hoạch chi tiết và chủ động liên hệ, đôn đốc và yêu cầu các 

đơn vị có liên quan (Công ty Điện lực Lào Cai, Viễn thông Lào Cai, Chi nhánh 

Viettel Lào Cai…) di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu nằm trong 

phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và phạm vi giải phóng mặt 

bằng. Trường hợp khó khăn, vướng mắc hoặc các đơn vị chậm triển khai, UBND 

huyện Văn Bàn có trách nhiệm tham mưu Văn bản của UBND tỉnh yêu cầu các 

đơn vị thực hiện. 

1.7. Trưng tập các cán bộ, công chức địa chính có năng lực, phẩm chất đạo 

đức cho Trung tâm Phát triển quỹ đất, phối hợp với cán bộ của BQL Dự án 2 – Bộ 

Giao thông vận tải tổ chức thống kê, kiểm đếm, niêm yết công khai và thực hiện 

công tác thu hồi đất đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Trong đó, xác 

định các khu vực trọng điểm, thuận lợi, dễ thực hiện để tập trung thực hiện công 

tác thu hồi đất, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án. 

1.8. Chủ động chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp 

tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB trên địa bàn; 

tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, kiên quyết xử lý cán bộ, đảng 

viên gây khó dễ, chống đối, tuyên truyền sai lệch đường lối chính sách về GPMB 

và chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ.  

1.9. Hàng ngày tổng hợp kết quả thực hiện công tác GPMB (số hộ thống báo 

thu hồi đất, số hộ thống kê, áp giá, số hộ niêm yết công khai và số hộ/diện tích đất 

phê duyệt thu hồi; những khó khăn, vướng mắc…) gửi Nhóm Zalo Ban Chỉ đạo 

GPMB dự án để biết, theo dõi và chỉ đạo thực hiện. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm nghiên cứu các kiến nghị 

của Huyện Văn Bàn liên quan đến các nội dung khó khăn, vướng mắc về công tác 

đền bù, giải phóng mặt bằng của dự án, căn cứ quy định của pháp luật và tình hình 

thực tế, hướng dẫn (trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được Văn bản đề nghị) 

làm cơ sở để UBND huyện Văn Bàn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án.  

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tham mưu, 

trình trình HĐND tỉnh (kỳ họp bất thường ngày 14/11/2022) xem xét, phê duyệt 

“Điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 – 2025”, điều 

chỉnh ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng, để triển khai thực hiện 02 dự án kết nối giao 

thông các tỉnh miền núi phía Bắc (đoạn tuyến đi qua địa phận tỉnh Lào Cai); tham 

mưu UBND tỉnh tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT trình Thủ 

tướng Chính phủ theo quy định. 
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3. Sở Giao thông vận tải – Xây dựng có trách nhiệm:  

3.1. Phối hợp với UBND huyện Văn Bàn rà soát và bàn giao mặt bằng cho 

BQL Dự án 2 – Bộ Giao thông vận tải (đoạn qua thị trấn Khánh Yên, phần mặt 

bằng không phải thu hồi đất) để BQL Dự án 2 – Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo tổ 

chức thi công theo kế hoạch. 

3.2. Chỉ đạo Trung tâm Giám định chất lượng sớm tổ chức thẩm tra báo cáo 

kinh tế kỹ thuật của 04 dự án xây dựng khu tái định cư, gửi kết quả để UBND 

huyện Văn Bàn phê duyệt. Thời gian thực hiện xong trước ngày 10/11/2022. 

4. Đối với các đơn vị (Công ty Điện lực Lào Cai, Viễn thông Lào Cai, Chi 

nhánh Viettel Lào Cai, Trung tâm mạng lưới miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty 

Viễn thông Mobifone và Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai)  chủ động phối 

hợp với UBND huyện Văn Bàn thống nhất và xây dựng kế hoạch di rời các công 

trình thiết yếu, hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án. Đặc 

biệt, yêu cầu Công ty Điện lực Lào Cai phối hợp và thống nhất với UBND huyện 

Văn Bàn di chuyển các công trình điện do UBND huyện Văn Bàn làm Chủ đầu tư 

nhằm đồng bộ tuyến dây và hệ thống cột sau khi di chuyển. 

5. Đề nghị Ban Quản lý dự án 2 – Bộ Giao thông vận tải: 

- Chủ động làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, 

ngành liên quan đẩy nhanh công tác kiểm tra, thẩm định và trình Chính phủ về chủ 

trương thu hồi, chuyển mục đích sử dụng rừng làm căn cứ để địa phương thực hiện 

công tác thu hồi đất theo quy định. 

- Nghiên cứu và có văn bản chính thức gửi UBND huyện Văn Bàn liên quan 

đến chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu tái định cư cho dự án, trong đó có nội 

dung điều chỉnh, bổ sung xây dựng khu tái định cư và kinh phí thực hiện làm cơ sở 

để UBND huyện Văn Bàn tổ chức phê duyệt và đấu thầu thực hiện dự án tái định 

cư. 

- Chủ động phối hợp với UBND huyện Văn Bàn hoàn thiện hồ sơ xây dựng 

khu tái định cư, báo cáo và đề xuất Bộ Giao thông vận tải bổ sung kinh phí làm căn 

cứ để UBND huyện Văn Bàn thực hiện mời thầu và tổ chức thi công dự án theo 

quy định. 

- Bố trí cán bộ thường trực tại địa phương và chủ động phối hợp với UBND 

huyện Văn Bàn và các cơ quan, đơn vị kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng 

mắc trong công tác GPMB dự án. 

6. Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu lập Ban Chỉ đạo GPMB dự án 

(Nhóm zalo) để kịp thời thông tin tiến độ thực hiện, công tác chỉ đạo, điều hành để 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; tham mưu tổ chức kiểm tra tại hiện trường và 

họp ít nhất 01 lần/ tháng tại cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 

trong công tác GPMB thực hiện dự án. 
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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 04/11/2022, 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, Nông 
nghiệp và PTNT; 
- Huyện ủy, UBND huyện Văn Bàn;  
- BQL dự án 2 – Bộ Giao thông vận tải; 
- Công ty Điện lực Lào Cai; 
- Viễn thông Lào Cai (VNPT Lào Cai); 
- Chi nhánh Viettel Lào Cai; 
- Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai; 
- Trung tâm mạng lưới miền Bắc – Chi 
nhánh Tổng Công ty Viễn thông 
Mobifone; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Lưu: VT, QLĐT3, TNMT1,2. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 
Bùi Công Khanh 
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