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nước Bản Lải, Lạng Sơn. 

   Hà Nội, ngày       tháng      năm 2020 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND Tỉnh, sự phối hợp 

giữa các Sở, Ban, Ngành địa phương cùng nỗ lực của các Chủ đầu tư và đơn vị 

tham gia xây dựng, đến nay Dự án Bản Lải đã cơ bản đạt kế hoạch dự kiến, một số 

hạng mục vượt tiến độ yêu cầu; hiện các đơn vị đang tiếp tục phấn đấu thực hiện 

Dự án, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Về kinh phí hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (GPMB): thời gian qua, 

để chia sẻ với khó khăn của Địa phương, Bộ đã cố gắng cân đối nguồn vốn TPCP 

từ các dự án khác để bổ sung cho Hợp phần GPMB của Dự án 300 tỷ/400 tỷ đồng 

còn thiếu (đã bố trí 200 tỷ đồng, Quyết định điều chỉnh TMĐT số 5042/QĐ-BNN-

XD ngày 30/12/2019; đang tiếp tục bố trí tối đa 100 tỷ, Văn bản số 4133/TB-BNN-

VP ngày 19/6/2020); phần còn lại UBND Tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân Tỉnh có 

kế hoạch bổ sung vào cuối năm 2020 như đã cam kết. Tuy vậy đến thời điểm hiện 

tại, phần kinh phí thuộc trách nhiệm của Địa phương vẫn chưa được bố trí (Theo 

báo cáo, Tỉnh mới có Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 nhưng chưa 

khơi thông nguồn vốn) dẫn đến chậm tiến độ GPMB của Dự án. 

Hiện tại khu vực công trình đang trong mùa mưa lũ, qua theo dõi, chỉ đạo, 

đến nay vẫn còn nhiều hộ dân ở dưới cao trình mực nước lũ +305,5m chưa được di 

dời, nguy cơ mất an toàn cho người và tài sản trong khu vực lòng hồ là rất lớn; 

công tác thu dọn lòng hồ mới đạt 70% khối lượng (do còn vướng GPMB của một 

số hộ dân). Tình hình thời tiết mùa mưa lũ năm 2020 diễn biến hết sức phức tạp 

(như đã xảy ra lũ lụt khu vực các tỉnh miền Trung thời gian vừa qua) và chuẩn bị 

cơn bão số 8 có khả năng mưa trong phạm vi rất rộng. 

        Theo kế hoạch, công trình sẽ nút cống dẫn dòng, tích nước trong tháng 

12/2020 và hoàn thành toàn bộ Dự án, bàn giao đưa vào sử dụng trong Quý 

II/2021. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân khu vực lòng hồ và hoàn 

thành công trình theo mục tiêu tiến độ đề ra, sớm đưa vào phục vụ sản xuất, Bộ 

Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND Tỉnh:  



1. Khẩn trương tổ chức di dời các hộ dân khỏi khu vực lòng hồ, trong đó cần 

ưu tiên phạm vi huyện Lộc Bình.  

2. Sớm bố trí đủ kinh phí còn thiếu cho Hợp phần GPMB từ nguồn vốn của 

Địa phương như đã cam kết, tổ chức chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện hợp phần đền bù GPMB, đáp ứng tiến độ xây dựng Dự án. 

3. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện Lộc Bình, Đình Lập 

rà soát chính xác kinh phí của hợp phần GPMB, cập nhật các nội dung điều chỉnh, 

bổ sung gửi Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 2 trước ngày 10/11/2020 để 

Ban 2 tổng hợp, trình Bộ điều chỉnh Dự án đầu tư. 

         Trường hợp chậm bố trí kinh phí GPMB dẫn đến mất an toàn khu vực công 

trình và làm kéo dài Dự án, UBND Tỉnh chịu trách nhiệm giải trình với Chính 

phủ./.  

  

Nơi nhận: 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Đ/c Chủ tịch UBND Tỉnh (để chỉ đạo); 

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy (để chỉ đạo); 

- HĐND tỉnh Lạng Sơn; 

- Sở NN&PTNT Lạng Sơn; 

- Ban Quản lý đầu tư và XDTL2; 

- UBND huyện: Lộc Bình, Đình Lập; 

- Cục Xây dựng, Vụ Kế hoạch; 

- Lưu VP, XD (20b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp 
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