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GIẤY MỜI 
Xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến 02 dự án 

Khu tái định cư tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định 
 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 
trước và sau kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 
2016-2021 tại Báo cáo số 486/BC-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh với 
nội dung rà soát, xem xét cân đối bố trí vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định 
cư và di dân đối với các hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng tại khu vực xã biên 
giới Quốc Khánh thuộc dự án Khu tái định cư cửa khẩu Nà Nưa, xã Quốc 
Khánh, huyện Tràng Định và dự án Di dân thành lập bản mới giáp biên Kéo Kèn 
xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định; Để có cở sở báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện quý cơ quan tham dự: 

1. Thành phần: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đại diện Lãnh đạo Sở và Phòng Quản lý đầu tư 
công; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi 
trường; 

- Đại diện Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Tràng Định. 

2. Nội dung: Xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến thực 
hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dân đối với các hộ dân trong phạm vi 
ảnh hưởng tại khu vực xã biên giới Quốc Khánh thuộc dự án Khu tái định cư 
cửa khẩu Nà Nưa, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định và dự án Di dân thành lập 
bản mới giáp biên Kéo Kèn xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định.  

3. Thời gian: 8h00 ngày 21/5/2020 (Thứ Năm). 

4. Địa điểm: Tại phòng họp 402, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

5. Đề nghị:  

- UBND huyện Tràng Định chuẩn bị báo cáo phục vụ họp (10 bản). Nội 
dung báo cáo cụ thể về khó khăn vướng mắc về tình hình sử dụng kinh phí, thực 
hiện giải phóng mặt bằng, di dân, hỗ trợ sản xuất của dự án Khu tái định cư cửa 
khẩu Nà Nưa, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định và dự án Di dân thành lập bản 
mới giáp biên Kéo Kèn xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định; lý do không thực 
hiện nội dung hỗ trợ tái định cư di dân biên giới được phê duyệt tại Quyết định 
số 1601/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 trong thời điểm UBND huyện Tràng Định 
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lập hồ sơ quyết toán trình UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 652/QĐ-
UBND ngày 16/4/2020; nhu cầu và khả năng bố trí tái định cư tại 02 dự án trong 
thời điểm hiện nay; cung cấp thông tin về kế hoạch thực hiện dự án đầu tư xây 
dựng cửa khẩu Nà Nưa (là dự án triển khai thực hiện theo quy hoạch, chương 
trình, kế hoạch nào?); phương án xử lý 02 dự án tại thời điểm hiện nay (tiếp tục 
điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án hay dừng thực hiện dự án đã được phê duyệt 
lập dự án mới đối với hỗ trợ di dân tái định cư theo nhuc ầu phát sinh). 

- Các cơ quan liên quan tham gia ý kiến về thực hiện điều chỉnh dự án 
(Điều chỉnh tiến độ ? điều chỉnh nguồn vốn ?) hoặc dừng thực hiện dự án do 
chuyển nội dung hỗ trợ tái định cư sang chi thường xuyên hoặc chương trình 
mục tiêu quốc gia (xây dựng NTM, giảm nghèo) do nhu cầu bố trí tái định cư 
thấp phát sinh theo dự án đầu tư tại khu vực cửa khẩu do Nhà đầu tư đã bố trí 
kinh phí nên nhu cầu ngân sách tỉnh thấp, không thường xuyên và ngân sách tỉnh 
có khả năng bố trí ? 

- Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn cung cấp thông 
tin tình hình thực hiện các dự án (bao gồm cả dự án bến bãi) tại khu vực cửa 
khẩu Nà Nưa và nhu cầu thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định 
cư liên quan đến các dự án bến bãi ? tình hình thực hiện công tác lập quy hoạch 
cửa khẩu Nà Nưa ? thông tin về dự án đầu tư xây dựng cửa khẩu Nà Nưa theo đề 
xuất của UBND huyện Tràng Định ? 

- Sở Tài chính: Báo cáo cáo tình hình thực hiện lập hồ sơ quyết toán của 
02 dự án do UBND huyện Tràng Định là chủ đầu tư nêu trên. 

- Sở Xây dựng: Tham gia ý kiến về tiến độ, điều chỉnh thực hiện dự án. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia ý kiến về công tác giải phóng 
mặt bằng thực hiện dự án. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí tham gia dự họp 
đúng thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên./. 

 Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp tại mục 1; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLĐTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
      

 
 

Hứa Thị Hằng 
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