
 

 

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-BNN-VP    Hà Nội, ngày       tháng 6 năm 2020 

THÔNG BÁO   

Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp về tình hình thực hiện  

Dự án hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn 

Ngày 10/6/2020, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (Bộ) Nguyễn 

Hoàng Hiệp và đoàn công tác đã kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Hồ chứa 

nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; làm việc với Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. Cùng tham dự có các đơn vị của Bộ và Ban ngành 

liên quan thuộc tỉnh Lạng Sơn, UBND hai huyện: Lộc Bình, Đình Lập; các Chủ 

đầu tư, Tư vấn thiết kế, các Nhà thầu thi công và Cơ quan truyền thông. Sau khi 

thống nhất với Đồng chí Phó chủ tịch Tỉnh, Thứ trưởng có một số ý kiến như 

sau: 

Thời gian qua, với sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh Lạng 

Sơn và Bộ Nông nghiệp và PTNT, cùng với nỗ lực của các chủ thể tham gia xây 

dựng, đặc biệt là các đơn vị tham gia GPMB, Dự án Hồ chứa nước Bản Lải đã 

thi công vượt tiến độ 08 tháng, đây là một trong các điểm sáng về tiến độ, chất 

lượng công trình vốn TPCP giai đoạn 2017-2020. Tuy vậy, để phấn đấu chặn 

dòng tích nước theo kế hoạch, sớm phát huy nhiệm vụ cắt lũ cho thành phố Lạng 

Sơn thì ngoài việc các đơn vị xây dựng phải rất nỗ lực còn phụ thuộc chủ yếu 

vào công tác GPMB của Địa phương. Hiện tại khối lượng GPMB còn lại rất lớn 

(công tác bồi thường, hỗ trợ; xây dựng 02 khu tái định cư…), đặc biệt phải sớm 

di chuyển 154 hộ dân huyện Lộc Bình còn lại dưới cao trình +305,5m (mực 

nước lũ năm 2002) để đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản cho nhân 

dân.  

Để đạt được mục tiêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề 

nghị một số nội dung chính như sau: 

1. Về công tác GPMB: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo 

a) UBND huyện Lộc Bình 

Trước ngày 20/7/2020, phải hoàn thành việc chi trả kinh phí bồi thường, 

hỗ trợ cho các hộ dân dưới cao trình +305,5m và trước ngày 30/10/2020 phải 

hoàn thành việc di dời toàn bộ các hộ dân này ra khỏi phạm vi lòng hồ. Sau đó 

tiếp tục di chuyển các hộ bị ảnh hưởng còn lại ở cao trình >+305,5 trong phạm 

vi GPMB. 

b) Sở Nông nghiệp và PTNT 
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- Đẩy nhanh tiến độ thi công san nền và sớm hoàn thành các khu tái định 

cư, bàn giao cho các hộ dân đảm bảo phù hợp tiến độ di dân lòng hồ. 

- Đẩy nhanh tiến độ thi công công tác thu dọn lòng hồ, hoàn thành trước 

30/10/2020, bảo đảm đủ điều kiện hồ tích nước. 

c) Về bổ sung kinh phí cho Hợp phần GPMB 

- Theo báo cáo của Chủ đầu tư (đến thời điểm hiện tại kinh phí cho 

GPMB còn thiếu khoảng 150 tỷ đồng) và đề nghị UBND tỉnh về việc chia sẻ 

khó khăn của địa phương trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ 

Nông nghiệp và PTNT đồng ý chủ trương sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiếp 

tục hỗ trợ bổ sung tối đa 100 tỷ đồng từ nguồn vốn TPCP. Phần còn lại đề nghị 

UBND Tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân phê duyệt bổ sung kịp thời (vào cuối 

năm 2020) như đã cam kết để đảm bảo hoàn thành, phát huy hiệu quả của Dự 

án.  

- Giao Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý xây dựng công 

trình và các cơ quan chức năng của Tỉnh tham mưu cho Bộ về nội dung trên.  

2. Về công tác phòng chống thiên tai: Đề nghị Ban chỉ đạo PCTT của 

tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết, đảm bảo tuyệt đối an toàn đối cho 

người và tài sản đến từng hộ dân (không chỉ cho khu vực lòng hồ dưới cốt 

+305,5m mà cả phần bị ảnh hưởng ở cao trình >+305,5m), xây dựng với các 

tình huống xấu nhất và điều kiện thời tiết bất lợi nhất. 

3. Về xây dựng hoàn trả tuyến đường tỉnh lộ 237 (từ đầu cầu Khuổi 

Khỉn vào công trình): Đồng ý về chủ trương như đề xuất của địa phương; giao 

Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 2 (Ban 2) rà soát, sớm tổ chức triển khai 

công tác thiết kế và thi công bảo đảm hoàn thành trước tết Âm lịch 2021. Lưu ý 

trước khi thi công hoàn trả tuyến đường phải tập kết đủ vật liệu tại chân công 

trường phục vụ thi công các hạng mục còn lại của Dự án; quy mô, kết cấu của 

tuyến đường phải phù hợp với quy hoạch của địa phương và kinh phí còn lại của 

Dự án. 

4. Về công tác thi công xây dựng: Yêu cầu Ban 2 

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại của công trình đảm bảo 

chất lượng (cả xây lắp, cơ khí, hệ thống quan trắc…), vệ sinh môi trường, an 

toàn lao động và phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ. Tiếp tục phối hợp 

chặt chẽ với địa phương trong GPMB để sớm triển khai xây lắp hạng mục kênh 

chính; 

- Đôn đốc Chủ đầu tư thủy điện khẩn trương tổ chức thi công để không 

ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án. Nếu tiếp tục chậm, yêu cầu Ban có Văn 

bản báo cáo Bộ trước 20/6/2020 xem xét việc dừng đầu tư. Lưu ý, tiến độ các 
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hạng mục đầu mối thủy lợi cần phải đẩy nhanh, ưu tiên hạng mục ở cao trình 

thấp, không để phụ thuộc vào công trình Thủy điện. 

5. Về giải ngân: Yêu cầu Chủ đầu tư các Hợp phần xây dựng lại kế hoạch 

giải ngân chi tiết để đảm bảo giải ngân tối thiểu đến ngày 30/9/2020 đạt trên 

60% vốn kế hoạch năm 2020 và hoàn thành giải ngân hết 100% kế hoạch năm 

2020 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản 623/TT-KTTH 

ngày 26/5/2020.  

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các đơn vị liên quan 

biết và phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c); 

- TTr. Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c); 

- Phó Chủ tịch Hồ Tiến Thiệu (để b/c); 

- Vụ Kế hoạch; 

- Cục QLXDCT; 

- UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Sở NN&PTNT Lạng Sơn; 

- Ban Quản lý đầu tư và XDTL2; 

- UBND huyện: Lộc Bình, Đình Lập; 

- Các Sở, ngành địa phương, đ/v Tư vấn & Xây lắp,  

Ban A (CĐT sao gửi);  

- Lưu VP, XD (20b). 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Lê Văn Thành 
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