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BÁO CÁO 

Thực trạng, triển khai thực hiện công trình: Đường dẫn vào Khu tái định 

cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài), thành phố Lạng Sơn. 

   

Kính gửi: UBND tỉnh Lạng Sơn. 

 

Dự án: Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài), 

thành phố Lạng Sơn đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư 

tại quyết định số 1767/QĐ-UBND, ngày 13/9/2018; Phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng tại Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 và được UBND tỉnh 

Lạng Sơn gia hạn thực hiện dự án tại Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 

31/3/2022, thời gian thực hiện đến hết năm 2022, tuy nhiên đến nay Dự án vẫn 

không được bàn giao mặt bằng để thi công. Để đảm bảo thời gian tiếp tục thực 

hiện Dự án, Sở GTVT trân trọng báo cáo UBND tỉnh Lạng Sơn tình hình triển 

khai thực hiện và kiến nghị đề xuất một số nội dung như sau: 

I. CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN 

1. Các nội dung được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại 

Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 như sau: 

1.1. Tên dự án: Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo 

dài). 

1.2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải. 

 1.3. Mục tiêu của dự án: Đầu tư xây dựng Đường dẫn vào Khu tái định cư 

đường Lý Thái Tổ (kéo dài) sẽ tạo điều kiện thuận lợi kết nối đồng bộ hạ tầng 

giao thông giữa khu tái định cư với đường Lê Đại Hành, phát huy hiệu quả đầu 

tư khu đất tái định cư, chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất tái định cư dọc hai bên 

đoạn tuyến. 

 1.4. Nội dung và quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng 02 tuyến đường dẫn 

vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ kéo dài (khu đất nhà máy nước cũ), tổng 

chiều dài là 466,23m. 

 - Đoạn tuyến số 1, dài 315,78m, điểm đầu tuyến trước cổng Trường 

THPT Dân tộc nội trú tỉnh, hướng tuyến bám theo đường BTXM hiện trạng và 

mở rộng sang 2 bên, điểm cuối tuyến nối vào trục đường phía Tây Nam Khu tái 

định cư (khu đất nhà máy nước cũ). 

 - Đoạn tuyến số 2, dài 150,45m, điểm đầu tuyến giao với đoạn tuyến số 1, 

hướng tuyến bám dọc theo tường rào phía Bắc Trường THPT Dân tộc nội trú 

tỉnh, điểm cuối tuyến giao với đường Lý Thái Tổ (kéo dài). 

- Thiết kế chia lô đoạn 1 khu đất bên trái tuyến đoạn cuối tuyến từ cọc 20 

đến cọc 27 theo quy hoạch điều chỉnh cục bộ thành phố Lạng Sơn. 
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- Thiết kế chia lô đoạn 2 khu đất bên phải tuyến từ cọc 6 đến cọc 19, bên 

trái tuyến từ cọc 14 đến cọc 19 theo quy hoạch điều chỉnh cục bộ thành phố 

Lạng Sơn. 

 - Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố nội bộ (theo 

TCXDVN 104:2007 đường đô thị-yêu cầu thiết kế), tốc độ thiết kế 20Km/h. 

 + Mặt cắt ngang đường đoạn 1, B=3+8+3=14m (lòng đường rộng 8m 

gồm cả rãnh biên, vỉa hè mỗi bên rộng 3m); 

+ Mặt cắt ngang đường đoạn 2, B=3+11+3=17m (lòng đường rộng 11m 

bao gồm cả rãnh biên, vỉa hè mỗi bên rộng 3m). 

- Loại, cấp công trình: Loại công trình: Công trình giao thông; Cấp công 

trình: Cấp IV. 

- Đầu tư đồng bộ hệ thống cấp nước, thoát nước, chiếu sáng trên các đoạn 

tuyến đường. 

 1.5. Địa điểm dự án: Xã Mai Pha và phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn. 

1.6. Diện tích sử dụng đất: 1,582 ha. 

1.7. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

1.8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018-2020 

1.9. Tổng mức đầu tư: 26.525.766.749 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:   10.047.837.590 đồng; 

- Chi phí BT GPMB:   12.116.000.000 đồng; 

- Chi phí Quản lý dự án:              268.185.920 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư XD:         764.878.971 đồng; 

- Chi phí khác:         688.515.165 đồng; 

- Chi phí dự phòng:                   2.640.349.103 đồng; 

1.10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

2. Nội dung điều chỉnh dự án: Dự án được UBND tỉnh phê duyệt điều 

chỉnh tại Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 31/3/2022, với nội dung điều 

chỉnh như sau: 

- Điều chỉnh cắt giảm quy mô dự án, trong đó không thực hiện phạm vi 

đoạn cuối tuyến số 1 từ Km0+279,17-Km0+315,78m dài 36,61m (bao gồm 

phạm vi đường giao thông, phần diện tích phân lô tái định cư từ ô số 14A đến ô 

số 17A và một phần ô số 13A và công trình hạ tầng kỹ thuật đoạn tuyến) và toàn 

bộ tuyến số 2 có chiều dài 150,45m, với diện tích 7.336m2. 

- Bổ sung mở rộng hè phố hai bên từ nút giao ngã tư đường Phai Vệ kết 

nối vào dự án để đồng bộ tuyến, tạo cảnh quan đô thị và nhu cầu sử dụng của 

các hộ dân. 

+ Phía bên trái tuyến: đoạn từ ngã tư giao với đường Phai Vệ đến cọc Đ2 

theo dự án có chiều dài 200,0m. 

+ Phía bên phải tuyến: đoạn từ ngã tư giao với đường Phai Vệ đến điểm 

đầu dự án có chiều dài 90,0m;  
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- Bổ sung thảm bê tông nhựa mặt đường đoạn từ ngã tư Phai Vệ đến điểm 

đầu dự án có chiều dài 90,0m; điều chỉnh kết cấu mặt đường phần cạp mở rộng 

(trên đoạn tuyến nhánh số 1 và đoạn bổ sung 90m nêu trên). 

- Thiết kế chia lô đoạn 1 khu đất bên trái tuyến đoạn cuối tuyến từ cọc 20 

đến cọc 27 theo quy hoạch điều chỉnh cục bộ thành phố Lạng Sơn. 

- Diện tích sử dụng đất sau điều chỉnh: 5.105,2m2      

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: từ năm 2018-2022. 

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 26.525.766.749 đồng, trong đó: 

 + Chi phí xây dựng:             5.641.901.590,0 đồng;  

          + Chi phí BT GPMB:         17.359.833.000,0 đồng;  

 + Chi phí Quản lý dự án:        152.622.044,0 đồng; 

 + Chi phí tư vấn ĐTXD:         754.070.337,0 đồng; 

 + Chi phí khác:                       694.180.818,0 đồng; 

+ Chi phí dự phòng:             1.923.158.960,0 đồng. 

- Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên theo 

Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN 

1. Công tác tổ chức thực hiện Dự án 

- Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở GTVT Ban hành Quyết định 

số 3004/QĐ-SGTVT, ngày 17/12/2018 giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện Quản lý 

Dự án đầu tư xây dựng công trình cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 

công trình giao thông, nay là Ban Quản lý xây dựng và Bảo trì hạ tầng giao 

thông thuộc Sở thực hiện. 

- Ban Quản lý xây dựng và Bảo trì hạ tầng giao thông đã có Thông báo 

thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường dẫn vào Khu tái định cư 

đường Lý Thái Tổ (kéo dài) số 75/TB-BQLDA, ngày 18/01/2019 và Thông báo 

thực hiện thi công công trình đợt 1 số 602/TB-BQLDA, ngày 12/12/2019, bắt 

đầu từ ngày 15/12/2019 đến hết ngày 30/12/2019, thực tế 15 ngày thi công; khối 

lượng chủ yếu thi công cạp mở rộng móng và thảm Bê tông nhựa đoạn đầu 

tuyến từ Km0+00-Km0+62; còn lại vướng mặt bằng Dự án đã dừng thi công từ 

thời điểm đó đến nay. 

2. Công tác thi công xây lắp: Ngay sau khi ký Hợp đồng xây lắp, Nhà 

thầu thi công đã tập trung rà soát đoạn tuyến để thi công nhưng chủ yếu là các 

đoạn trên phạm vi trên mặt đường cũ và vị trí không vướng mặt bằng. 

 - Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Thương mại Long Thịnh; 

 - Giá gói thầu, giá trúng thầu: 9.833 triệu đồng; 

 - Giá trị Hợp đồng sau điều chỉnh là 5.222 triệu đồng; 

 - Thời gian thi công theo hợp đồng: 04 tháng; 

 - Trong năm 2019 mới chỉ thi công rải lớp mặt đường Bê tông nhựa nóng 

(BTN) phạm vi từ ngã ba đường Phai Vệ đến cổng trường Nội trú tỉnh Lạng Sơn 
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(phạm vi trên mặt đường cũ, không vướng GPMB) để đảm giao thông cho người 

dân và các cháu học sinh khi đến học tập tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tỉnh 

với chiều dài 150m, các hạng mục còn lại chưa thi công được do chưa có mặt bằng. 

Giá trị Hợp đồng đạt khoảng 5,8%,tương đương 305,966 triệu đồng/5.222 triệu 

đồng. Dự án án phải dừng thi công đến nay là tròn 03 năm. 

 3. Kế hoạch vốn bố trí cho dự án:  

 - Lũy kế vốn được giao đến nay là 17,3 tỷ đồng (vốn năm 2019 là 2,0 tỷ 

đồng; Năm 2020 là 3,3 tỷ đồng; Năm 2021 là 4,849 tỷ đồng; Năm 2022 là 7,0 tỷ 

đồng); đã giải ngân 10,149 tỷ đồng, đạt 100% (trong đó: xây lắp 3,15 tỷ đồng; 

chi khác 0,428 tỷ đồng; chi phí GPMB 6,571 tỷ đồng). 

 - Đã hai năm liên tiếp phải thực hiện điều chỉnh giảm Kế hoạch vốn: năm 

2021 là 0,151 tỷ đồng; 2022 là: 7,0 tỷ đồng. Tổng là 7,151 tỷ đồng. 

2. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

2.1 Công tác phối hợp với Trung tâm PTQĐ Thành phố Lạng Sơn triển 

khai thực hiện kết quả như sau: 

- Ban QLXD&BTHTGT đã tiến hành bàn giao cọc GPMB và hồ sơ cắm 

cọc GPMB cho Trung tâm PTQĐ thành phố tiếp nhận và thực hiện trích đo địa 

chính thành lập bàn đồ; 

- Văn bản đề nghị UBND thành phố Lạng Sơn thành lập Hội đồng 

BTHT&TĐC dự án và cử cán bộ tham gia Hội đồng. 

- Ký kết Hợp đồng thực hiện công tác BTHT&TĐC để thực hiện Dự án 

Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài). 

- Phối hợp với Trung tâm PTQĐ xác định phạm vi thi công và trong kiểm 

đếm đối với các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng Dự án. 

2.2. Các căn cứ để tổ chức thực hiện công tác GPMB:  

- Nghị quyết số 61/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng 

Sơn khóa XVI, kỳ họp thứ mười bốn và Danh mục các dự án phải thu hồi đất 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật 

Đất đai; 

- Nghị quyết số 62/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng 

Sơn khóa XVI, kỳ họp thứ mười bốn và Danh mục các dự án có sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm  

2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 58 Luật 

Đất đai; 

- Quyết định số 2735/QĐ-UBND, ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh lạng 

Sơn quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố 

Lạng Sơn. 

- Quyết định số 280/QĐ-UBND, ngày 10/02/2020 về việc thành lập Hội 

đồng BTHT&TĐC dự án Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ 

(kéo dài), thành phố Lạng Sơn. 
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- Quyết định số 2200/QĐ-UBND, ngày 04/9/2020 về việc kiện toàn Hội 

đồng BTHT&TĐC dự án Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ 

(kéo dài), thành phố Lạng Sơn. 

- Quyết định số 762/QĐ-UBND, ngày 26/3/2021 về việc kiện toàn Hội 

đồng BTHT&TĐC dự án Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ 

(kéo dài), thành phố Lạng Sơn. 

- Quyết định số 4799/QĐ-UBND, ngày 22/12/2021 về việc kiện toàn Hội 

đồng BTHT&TĐC dự án Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ 

(kéo dài), thành phố Lạng Sơn. 

- Quyết định số 2191/QĐ-UBND, ngày 27/10/2020 Quyết định về việc 

phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi 

đất để thực hiện dự án Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo 

dài). 

- Bản đồ trích đo địa chính Trung tâm PTQĐ đã tham mưu cho UBND 

thành phố ban hành các thông báo thu hồi đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng 

thuộc địa bàn Khối 6 Phường Đông Kinh và thôn Tân Lập, thôn Pò Mỏ xã Mai 

Pha, thành phố Lạng Sơn. 

2.3. Kết quả đạt được trong công tác GPMB: Công tác bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư đối với các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng do 

UBND thành phố Lạng Sơn thực hiện đến nay như sau: 

- Tổng diện tích thu hồi để thực hiện Dự án là 16.111,3m2; số dân bị ảnh 

hưởng là 64 hộ và 04 tổ chức, trong đó, Địa bàn Khối 6 Phường Đông Kinh: 

Diện tích thu hồi: 8.244,8m2; số hộ dân bị ảnh hưởng là: 14 hộ và 01 tổ chức. 

Địa bàn xã Mai Pha: Diện tích thu hồi: 7.866,5m2; số hộ dân bị ảnh hưởng là: 

55 hộ và 03 tổ chức. Đến nay Trung tâm PTQĐ đã đo đạc kiểm đếm xong toàn 

bộ 64 hộ và 04 tổ chức. 

- Công tác, thẩm định phê duyệt phương án GPMB: Để tổ chức thực hiện 

các bước tiếp theo UBND thành phố đã họp xét và thông qua phương án đối với 

37 hộ dân và phê duyệt kết quả như sau: 

- Kinh phí đã phê duyệt:     8.084.266.000đồng. 

+ Đối với các hộ dân:        7.938.448.000đồng. 

+ Chi phí hội đồng:                  95.153.000đồng. 

+ Trích đo địa chính:         50.665.000đồng. 

- Kinh phí chưa được duyệt:     2.808.262.000đồng. 

+ Di chuyển hạ tầng (nước, điện, viễn thông):2.710.000.000đồng. 

+ Trích đo địa chính: (lần 1):                         98.262.000đồng. 

 Tổng kinh phí thực hiện:            10.892.528.000đồng. 

- Công tác chi trả kinh phí cho các hộ dân: Căn cứ các Quyết định phê 

duyệt phương án GPMB, UBND thành phố đã mời các hộ có tên trong quyết 

định đến nhận tiền kết quả đến nay mới có 05 hộ và 01 tổ chức nhận tiền với số 

tiền là: 1.254.558.000 đồng, với tổng diện tích 219.7m2/16.111,3m2 đạt 0,013% 
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diện tích bàn giao, tuy nhiên các vị trí mặt bằng được giao nằm rải rác do đó 

không thể thi công được. 

III. NHỮNG KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIẾN 

ĐỘ TRIỂN KHAI DỰ ÁN 

1. Về công tác tuyên truyền, vận động, phố biến cơ chế, chính GPMB  

Để tổ chức triển khai công tác GPMB Trung tâm PTQĐ đã phối hợp với 

UBND Phường Đông Kinh và UBND xã Mai Pha tổ chức họp với các hộ dân để 

phổ biến cơ chế, chính sách GPMB khi thu hồi đất, kiểm đếm GPMB đối với 41 

hộ gia đình cá nhân, 02 tổ chức (đất UBND xã Mai Pha, và Trường dân tộc nội 

trú) xã Mai Pha và 14 hộ gia đình cá nhân và 01 tổ chức (Đất UBND Phường 

Đông Kinh) tại Kế hoạch số 30/KH-UBND, ngày 31/10/2021 do UBND thành 

phố ban hành, Tại các cuộc họp tiếp xúc các hộ dân đều có kiến nghị xung 

quanh các nhóm vướng đó là: 

- Nhóm 01: Đơn giá bồi thường đất đai: Theo người dân tại vùng Dự án 

đơn giá bồi thường theo Quyết định số số 32/QĐ-UBND, ngày 20/12/2019 đối 

với đất ở và các loại đất còn lại thấp hơn so với giá đất trường giá giao dịch trên 

hiện trường do đó người dân chưa nhất trí và chưa hợp tác kiểm đếm. Tương tự 

địa bàn thôn Tân Lập, thôn Pò Mỏ, xã Mai Pha: Các hộ dân không nhất trí đơn 

giá bồi thường do UBND tỉnh quy định thấp hơn giá hiện trường 

- Nhóm 02: Thắc mắc việc đầu tư dự án: Người dân cho rằng Khu đất mà 

trước đó UBND tỉnh quyết định thu hồi về để đầu tư Nhà nước nước, sau đó lại 

chuyển đổi đầu tư thành Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ kéo dài, như vậy 

việc đầu tư đoạn đường dẫn vào khu tái định cư Lý Thái Tổ, nhằm mục đích 

phân lô, bán nền đưa giá đất tái định cư cao hơn nhiều sơ với giá đất thu hồi... 

nên các hộ dân chưa hợp tác để kiểm đếm. 

- Nhóm 03: Về giá đất bồi thường cho các hộ dân: Đề nghị phải có giá đất 

cụ thể (theo giá thị trường) mới đồng ý cho kiểm đếm. 

- Nhóm 04: Thắc mắc về đề nghị Chủ đầu tư, UBND Thành phố cho biết 

việc thu hồi đất xây dựng Dự án và san ủi tạo mặt bằng một số Lô đất trong Dự 

án, các hộ dân nếu bị thu hồi hết đất có được xem xét giao đất tái định cư 

không? 

- Nhóm 05: Dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài đề nghị cơ quan chức năng 

cho biết bao giờ làm và có triển khai không. Do đường Lý Thái Tổ chưa làm vào 

Khu tái định cư sao lại triển khai Dự án đường dẫn vào Khu tái định cư đường 

Lý Thái Tổ (kéo dài) không hợp lý. 

2. Công tác kiểm đếm bồi thường với các hộ dân: Khó khăn trong việc 

họp tiếp xúc, vận động, tuyên truyền các hộ gia đình nên khi xây dựng kế hoạch 

kiểm đếm gặp rất nhiều khó khăn do người dân không hợp tác kiểm đếm. Khi 

việc kiểm đếm thông thường không đạt yêu cầu kế hoạch đề ra, Trung tâm 

PTQĐ thành phố đã phải áp dụng biện pháp kiểm đếm bắt buộc và một số hộ đã 

phải áp dụng biện pháp cưỡng chế kiểm đếm. Do đó thời gian kiểm đếm bồi 

thường các hộ dân kéo dài từ tháng 10/2021 đến hết tháng 02/2022 mới kết 

thúc kiểm đếm. 
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3. Khó khăn trong việc quy chủ, xác định nguồn gốc đất: Quá trình lập 

bản đồ hiện trạng, quy chủ không đúng chủ sử dụng đất, một số thửa đất đã có 

biến động, mua bán chuyển nhượng nhưng vẫn ban hành thông báo thu hồi đất 

cho chủ sử dụng đất cũ. Qúa trình làm việc với chủ sử dụng đất cũ để làm rõ 

việc mua bán chuyển nhượng nhưng gia đình không hợp tác, không cung cấp 

thông tin, do vậy việc xác minh chủ sử dụng đất rất khó khăn, mất nhiều thời 

gian kéo dài thời gian GPMB. 

4. Về xây dựng kế hoạch kiểm đếm đất đai, cây cối hoa màu, tài sản 

trên đất của các hộ dân và kế hoạch cưỡng chế kiểm đếm: 

Ngay sau khi được Sở GTVT bàn giao cọc mốc chỉ giới phạm vi GPMB 

thực hiện dự án, Hội đồng BTHT và TĐC thành phố đã xây dựng kế hoạch kiểm 

đếm hiện trường bao gồm: Kế hoạch số 111/KH-HĐBT ngày 24/2/2020 để tổ 

chức triển khai thực hiện công tác thống kế, kiểm đếm và lập phương án BT, HT 

và TĐC, tuy nhiên do không được sự đồng thuận của các hộ gia đình bị ảnh 

hưởng. Do vậy, Hội đồng BTHT và TĐC thành phố đã phải ban hành tiếp Kế 

hoạch thực hiện kiểm đếm bắt buộc tại các Kế hoạch số 310/KH-HĐBT 

23/4/2021, Kế hoạch số 606/KH-TCCKĐBB ngày 22/6/2021, Kế hoạch số 

1093/KH-TCCKĐBB ngày 13/9/2021, Kế hoạch số 1147/KH-TCCKĐBBB, 

ngày 21/9/2021,  Kế hoạch số 1771/KH-HĐBT ngày 14/12/2021, Kế hoạch số 

19/KH-UBND Ngày 14/01/2022 UBND thành phố; Kế hoạch số 132/KH-

TCCKĐBB ngày 18/02/2022. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện nay vẫn còn 

vướng mắc rất nhiều và chưa bàn giao được mặt bằng để triển khai thi công. 

IV. VĂN BẢN ĐÔN ĐỐC CỦA SỞ GTVT TRONG VIỆC BÀN 

GIAO MẶT BẰNG THI CÔNG 

- Văn bản số 1929/SGTVT-BQLDA, ngày 03/8/2020 của Sở GTVT tỉnh 

lạng Sơn về việc đôn đốc triển khai công tác kiểm đếm GPMB Dự án đường dẫn 

vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài), thành phố Lạng Sơn. 

- Văn bản số 1692/SGTVT-BQLDA, ngày 09/6/2021 của Sở GTVT tỉnh 

lạng Sơn về việc đẩy nhanh tiến độ GPMB Dự án đường dẫn vào Khu tái định 

cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài), thành phố Lạng Sơn. 

- Văn bản số 3556/SGTVT-BQLDA, ngày 05/11/2021 của Sở GTVT tỉnh 

lạng Sơn về việc bàn giao mặt bằng  để triển khai thi công Dự án đường dẫn vào 

Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài), thành phố Lạng Sơn. 

- Sở GTVT đã làm việc với thành phố Lạng Sơn ngày 19/6/2020 bàn giải 

pháp thực hiện GPMB đối với dự án và có Thông báo số 1598/TB-SGTVT ngày 

22/6/2020. 

- Tiếp tục ngày 11/3/2021 Sở GTVT có công văn số 568/SGTVT-

BQLDA đăng ký làm việc với UBND thành phố về dự án và Thành phố Lạng 

Sơn có Giấy mời số 115/GM-UBND ngày 18/3/2021 trao đổi một số nội dung 

liên quan đến tình hình thực hiện, các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực 

hiện dự án, đặc biệt là công tác đền bù, GPMB để đảm bảo tiến độ thi công hoàn 

thành dự án trong năm 2021.    
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V. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC GPMB 

Công tác tổ chức triển khai, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư đối với các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng tuyến đường 

dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài) đã được Cấp ủy và UBND 

thành phố Lạng Sơn chỉ đạo và tổ chức thực hiện bằng nhiều biện pháp, tuyên 

truyền, vận động, họp tiếp xúc với các hộ dân bị ảnh hưởng tại các cuộc họp tập 

trung tại Nhà văn hóa Thôn Tân Lập, xã Mai Pha và Hội trường Khối 6, Phường 

Đông Kinh mục đích công khai các chủ trương thực hiện, quy mô, thời gian thực 

hiện dự án, cơ chế, chính sách của Tỉnh về bồi thường GPMB tới các hộ dân 

được biết việc mở rộng tuyến đường đem lại sự thuận lợi nhiều góp phần chỉnh 

trang đô thị hè phố đoạn tuyến tiếp nối vào Khu tái định cư và kết nối với đường 

Phai Vệ, Lê Đại Hành, ra QL.1A. 

Tuy nhiên đa phần người dân không đồng tình ủng hộ, phần lớn liên quan 

trực tiếp đến đơn giá bồi thường đất ở đô thị và các loại đất khác theo đơn giá 

đất cụ thể còn thấp hơn giá trao đổi, giao dịch trên thị trường dẫn một số hộ đã 

ký Biên bản kiểm đếm được phê duyệt nhưng không nhận tiền, số còn lại đã 

phải cưỡng chế kiểm đếm toàn bộ 64 hộ dân, chỉ có 04 tổ chức không phải 

cưỡng chế kiểm đếm; sau khi điều chỉnh dự án cắt bỏ tuyến số 2, số hộ dân bị 

ảnh hưởng còn lại 42 hộ và 03 tổ chức và bổ sung đoạn đầu tuyến với số hộ bị 

ảnh hưởng 39 hộ; tổng số hộ bị ảnh hưởng đến nay là 81 hộ. 

Kết quả thực hiện từ năm 2019 đến nay mới dừng lại kiểm đếm xong 42 

hộ/81 hộ, phê duyệt được 37hộ/81 hộ, còn 05 hộ chưa phê duyệt; có 05 hộ và 01 

tổ chức nhận tiền, số hộ phát sinh, bổ sung do mở rộng hè phố đoạn đầu tuyến 

với số hộ chưa kiểm đếm là 39 hộ (trong đó xã Mai Pha 32 hộ; Phường Đông 

Kinh 07 hộ). Kết quả đạt được: 

- Đo đạc kiểm đếm  42 hộ/81 hộ: Đạt 52%. 

- Phê duyệt  được 37hộ/81 hộ: Đạt 45%. 

- Còn lại bổ sung chưa đo đạc là 39 hộ. 

- Bàn giao mặt bằng được 219.7m2/5.105,2m2:  đạt 0,043% 

Đánh giá tiến độ dự án: sau 04 năm tổ chức thực hiện kết quả dự án đạt 

được rất thấp, các vướng mắc chủ yếu là từ phía các hộ dân chưa đồng thuận, 

nhất trí cùng với sự chỉ đạo, tập trung thực hiện công tác GPMB của các bộ 

phận chưa tốt dẫn đến công trình bị kéo dài, đến nay công tác GPMB vẫn dang 

dở, chưa thực hiện xong và phải kéo dài sang năm 2023.  

 VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Để từng bước hoàn thiện, chỉnh trang được các tuyến phố tạo cảnh quan 

đô thị đồng thời sớm giải quyết dứt điểm các vướng mắc, được người dân đồng 

thuận nhận tiền bàn giao mặt bằng và tiếp tục triển khai thi công hoàn thành dự 

án, Sở GTVT đề xuất UBND tỉnh một số nội dung sau đây:   

 1. Để đảm bảo đủ thời gian cho công tác thực hiện GPMB và tiếp tục thi 

công hoàn thành dự án. Cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện đối với dự án từ 

năm 2018 đến ngày 31/12/2023.  
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2. Về Chủ đầu tư đối với dự án: Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại 

Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 13/9/2018, Sở GTVT làm Chủ đầu tư Dự 

án Đường dẫn vào Khu Tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo dài). Tuy nhiên để 

dự án này triển khai thuận lợi, đồng bộ cùng với dự án đường Lý Thái Tổ kéo 

dài và Khu dân cư, tái định thành phố Lạng Sơn đang được UBND thành phố 

triển khai thực hiện (dự án đã được Sở Xây dựng hoàn thành thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu khả thi tại Văn bản số 2382/SXD-HTKT&VLXD ngày 10/12/2022), 

Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn đề xuất UBND tỉnh như sau: 

- Điều chuyển Chủ đầu tư Dự án từ Sở GTVT sang UBND Thành phố 

Lạng Sơn làm Chủ đầu tư đối với dự án: Đường dẫn vào Khu Tái định cư đường 

Lý Thái Tổ (kéo dài). 

- Nội dung điều chuyển: Toàn bộ khối lượng theo Quyết định số 

2534/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 và Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án 

đầu tư số 566/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

+ Về thuận lợi: 

 Dự án đã được UBND tỉnh Lạng Sơn đồng ý cắt giảm toàn bộ tuyến số 2 

của dự án (chiều dài 150,45m, diện tích 7.336m2) tại Quyết định số 566/QĐ-

UBND, ngày 31/3/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng 

công trình đường dẫn vào Khu tái định cư Lý Thái Tổ (kéo dài) sang Dự án 

đường Lý Thái Tổ kéo dài và Khu dân cư, tái định thành phố Lạng Sơn đã được 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Nghị 

quyết số 40/NQ-HĐND, ngày 25/11/2021, được Sở Xây dựng hoàn thành thẩm 

định Báo cáo nghiên cứu khả thi. 

Khi UBND thành phố làm Chủ đầu tư: Dự án triển khai được đồng bộ, có 

được sự chỉ đạo xuyên suốt từ Thành Ủy và UBND Thành phố Lạng Sơn, đối 

với Cấp ủy và UBND Phường Đông Kinh, UBND xã Mai Pha; sự chỉ đạo, điều 

hành giải quyết các kiến nghị từ phía người dân, xử lý các vướng mắc tồn tại sẽ 

thuận lợi, đẩy nhanh được công tác GPMB và triển khai hiệu quả các dự án.   

3. Về thủ tục bàn giao: Sau khi được UBND tỉnh Lạng Sơn chấp thuận Sở 

GTVT sẽ có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục bàn giao hồ sơ Dự án, Tài chính 

và các nội dung khác có liên quan chi tiết, đầy đủ. 

 Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Các Sở: KHĐT, TC, XD, TNMT; 

- UBND thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KHTC, QLCLCTGT; 

- Ban QLXD và BTHTGT; 

- Lưu VT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

Trần Văn Vương 
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