
 

 

GIẤY MỜI 

Họp bàn thống nhất trong công tác GPMB 

đối với các dự án vốn ADB trên địa bàn huyện Bình Gia 

 

Thực hiện các Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 04/4/2019, số 

429/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 và số 651/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự 

toán xây dựng công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám – Quý 

Hòa – Vĩnh Yên, Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Tân Văn và Xây dựng, cải tạo 

nâng cấp đường Tân Văn - Bình La, huyện Bình Gia, trong đó tiểu dự án: Xây 

dựng, cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám – Quý Hòa – Vĩnh Yên, huyện Bình 

Gia, tỉnh Lạng Sơn được chọn là tiểu dự án đại diện để triển khai trước, nên chủ 

đầu tư đã triển khai thực hiện công tác GPMB từ tháng 11/2018; Đến nay, tiểu 

dự án đại diện đã lựa chọn nhà thầu thi công, tuy nhiên chưa có mặt bằng để 

khởi công thi công xây dựng công trình. Do vậy, để đảm bảo tiến độ thực hiện 

dự án phụ thuộc rất nhiều vào công tác GPMB của dự án. Sở Kế hoạch và Đầu 

tư trân trọng kính mời các thành viên dự họp như sau: 

1. Thành phần dự họp: 

- Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban QLDA Sở; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Bình Gia; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Gia; 

- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bình Gia; 

- Đại diện lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD huyện Bình Gia. 

- Đại diện đơn vị thi công di chuyển đường điện (Ban QLDA huyện mời 

giúp) 

- Viễn thông huyện Bình gia. 

- Lãnh đạo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Tỉnh Lạng Sơn 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 30 ngày 21/7/2020 (Thứ Ba).  

3. Địa điểm: Tại Phòng họp, trụ sở UBND huyện Bình gia (UBND huyện 

giúp chuẩn bị).  

4. Nội dung: Thống nhất giải quyết trong công tác GPMB đối với các dự 

án sử dụng vốn ADB do Sở kế hoạch và đầu tư làm chủ đầu tư trên địa bàn 

huyện Bình Gia; 
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5. Đề nghị: 

- Đề nghị đại diện Ban QLDA Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo tiến độ các dự 

án, thực hiện các nội dung liên quan đến công tác GPMB từng tiểu dự án; các đề 

xuất kiến nghị 

- Đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất huyện chuẩn bị báo cáo về tình 

hình, kết quả thực hiện công tác GPMB tiểu dự án Đường Hoa Thám- Quý Hòa 

- Vĩnh yên; Công tác triển khai GPMB dự án Đường Tân Văn – Bình la; Nước 

sinh hoạt xã Tân Văn; các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường giải 

phóng mặt bằng; đề xuất kiến nghị. 

- Ban QLDA huyện báo cáo công tác triển khai thực hiện công tác thi 

công di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật dự án Đường Hoa Thám- Quý 

Hòa- Vĩnh Yên, khó khăn vướng mắc và kiến nghị đề xuất. 

- Viễn thông huyện Bình gia chuẩn bị các nội dung liên quan đến phương 

án di chuyển hệ thống thông tin viễn thông Đường Hoa Thám- Quý Hòa- Vĩnh 

Yên. 

- Các thành phần dự họp căn cứ vào nhiệm vụ được giao chuẩn bị ý kiến 

tham gia theo chức năng nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 

các tiểu dự án để sớm tổ chức triển khai thi công xây dựng công trình. 

Trân trọng kính mời các đồng chí./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 

- Lãnh đạo Sở KH&ĐT; 

- Văn phòng (chuẩn bị phương tiện); 

- Lưu: VT, BQLDA. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐÔC 

 

 

 

 

 

Hà Mạnh Cường 
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