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BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra, rà soát cụ thể phản ánh của cử tri về việc ruộng vườn bị 

ngập úng, xô sạt; nứt nhà, không có đường gom dân sinh ảnh hưởng bởi dự 

án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn  

 

 

Thực hiện Công văn số 211/VP-KT ngày 18/01/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về rà soát, xem xét giải quyết một số nội dung kiến nghị 

của cử tri huyện Hữu Lũng, UBND huyện Hữu Lũng Báo cáo Kết quả kiểm tra, 

rà soát cụ thể phản ánh của cử tri về việc ruộng vườn bị ngập úng, xô sạt; nứt 

nhà, không có đường gom dân sinh ảnh hưởng bởi dự án tuyến cao tốc Bắc 

Giang - Lạng Sơn như sau: 

1. Quá trình thực hiện giải quyết các tồn tại vướng mắc của dự án: 

Ngày 22/7/2020 UBND huyện đã có Báo cáo số 418/BC-UBND báo cáo 

kết quả rà soát hiện trạng các thửa đất ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng bị 

ngập úng, xô sạt không canh tác được, tổng số hộ bị xô sạt, ngập úng không 

canh tác được là 53 hộ với 71 thửa, tổng diện tích 20.846,9 m2. UBND tỉnh đã 

có Văn bản số 3186/VP-KT ngày 06/8/2020 giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh xem xét xử lý.  

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã xem xét và có Báo cáo số 

860/BC-BQLDA ngày 21/9/2020 báo cáo kết quả giải quyết, theo nội dung báo 

cáo Thời điểm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng kiểm tra đã xác định còn 24 

ý kiến chưa được giải quyết khắc phục.  

Ngày 12/01/2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn tổ 

chức kiểm tra hiện trường rà soát kết quả giải quyết kiến nghị của nhân dân liên 

quan đến quá trình xây dựng Đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, UBND 

huyện Hữu Lũng tham gia cuộc làm việc, qua kiểm tra các kiến nghị của nhân 

dân về vấn đề bị xô sạt đất xuống ruộng, bị ngập úng ruộng dẫn đến người dân 

không canh tác được đến nay vẫn chưa được Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - 

Lạng Sơn quan tâm giải quyết triệt để gây bức xúc trong nhân dân và chính 

quyền địa phương. 

Ngày 02/02/2021, UBND huyện Hữu Lũng có Văn bản số 144/UBND-

TTPTQĐ về việc đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - 

Lạng Sơn giải quyết các tồn tại dự án Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 



Ngày 24/02/2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã tổ chức 

cuộc làm việc với UBND huyện Hữu Lũng, Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – 

Lạng Sơn, UBND các xã Minh Hòa, Hồ Sơn, Tân Thành, Cai Kinh, Hòa Lạc 

xem xét đề nghị của UBND huyện Hữu Lũng tại Văn bản số 144/UBND-

TTPTQĐ ngày 02/02/2021. Kết quả làm việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh đã tổng hợp và có báo cáo số 205/BC-BQLDA ngày 26/02/2021 gửi 

UBND tỉnh Báo cáo về kết quả rà soát các nội dung còn tồn tại trong công tác 

giải phóng mặt bằng của dự án tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn. 

Sau khi xem xét Báo cáo số 205/BC-BQLDA ngày 26/02/2021 của Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, ngày 15/3/2021 UBND tỉnh đã có Văn bản 

số 288/UBND-KT chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương giải quyết dứt 

điểm các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, GPMB dự án tuyến cao 

tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. 

2. Kết quả rà soát và giải quyết các tồn tại vướng mắc đến thời điểm 

hiện tại: 

Sau khi UBND tỉnh có Văn bản số 288/UBND-KT ngày 15/3/2021, chỉ 

đạo các cơ quan liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm các nội dung liên 

quan đến công tác bồi thường, GPMB dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng 

Sơn, trong 02 ngày 18 và ngày 19 tháng 3 năm 2021, Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì tổ chức kiểm tra hiện trường, rà soát kết quả 

giải quyết kiến nghị của nhân dân liên quan đến quá trình xây dựng Đường cao 

tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, kết quả như sau: 

2.1. Đối với các tồn tại ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng dự án 

a) Các trường hợp bị xô sạt ngập úng không canh tác được 

- Kết quả kiểm tra và thống nhất giải quyết tại hiện trường giữa các bên 

ngày 21/9/2020 (Báo cáo số 860/BC-BQLDA ngày 21/9/2020): số hộ ảnh hưởng 

chưa được Công ty BOT khắc phục là 24 hộ, Công ty CP BOT đã thực hiện 

kiểm tra giải quyết tại hiện trường đối với 24 trường hợp với kết quả như sau: 

+ 10 hộ dân đã được Đơn vị bảo hiểm giám định bổ sung, được chấp 

thuận bồi thường thiệt hại theo kết quả giám định. Hiện phía Công ty CP BOT 

chưa tổ chức chi trả tiền cho các hộ dân; 

+ 02 hộ dân không được chấp thuận bồi thường thiệt hại do Đơn vị giám 

định bảo hiểm kết luận thửa đất kiến nghị không bị tổn thất; 

+ 01 hộ dân có kiến nghị nhưng khi kiểm tra đã mất hiện trạng, hộ gia 

đình không xác định được vị trí thửa đất có kiến nghị. 

+ 03 hộ dân đã được Công ty CP BOT đôn đốc đơn vị quản lý vận hành 

đường cao tốc khắc phục; 

+ 03 hộ dân (01 vị trí bị ngập úng, 02 vị trí cửa xả cống thoát nước) đề 

nghị UBND huyện thực hiện các thủ tục thu hồi đất kết quả thống nhất hiện 

trường giữa các bên. 



+ 05 hộ bị ảnh hưởng xô sạt, ngập úng khác Công ty CP BOT đề xuất Ban 

Quản lý dự án bổ sung vào khối lượng duy tu, bảo trì tuyến đường cao tốc năm 

2021. 

- Theo Báo cáo số 125/BC-UBND ngày 11/3/2021 của UBND huyện Hữu 

Lũng, tổng số hộ bị ảnh hưởng xô sạt, ngập úng không cánh tác được là 56 

trường hợp nhưng qua kiểm tra thực tế đã có 27 hộ đã nhận tiền đền bù, hỗ trợ 

và không có kiến nghị gì thêm; 11 trường hợp đã khắc phục xong, còn một số 

trường hợp ruộng bị ngập úng từ năm 2017 và năm 2018 nhưng không có kiến 

nghị ngay tại thời điểm đó, đến nay mới có đơn đề nghị được đền bù ngập úng, 

các trường hợp này về phía công ty BOT và đơn vị giám định bảo hiểm không 

có cơ sở để giải quyết.  

b) Không có đường canh tác, đường gom dân sinh, đường hoàn trả: 

Số hộ kiến nghị không có đường dân sinh nội đồng nhưng qua kiểm tra 

thực tế là đã có đường đi canh tác nên các bên thống nhất không có cơ sở giải 

quyết, cụ thể: 

- Xã Minh Hòa: Kiến nghị của 12 hộ dân thôn Xa hiện nay không có đường 

dân sinh nội đồng đi canh tác: Tại thời điểm các bên kiểm tra nhận thấy phía bên 

trái từ cửa hầm chui tại km88+022 đi dọc theo sát hàng rào khoảng 30m về phía 

sông thương đến khu đất của nhóm hộ gia đình phía giáp bãi sông thương bên 

trái tuyến đường cao tốc, các bên kiểm tra chỉ giới GPMB vẫn còn khoảng rộng 

2m vẫn đủ để bố trí đường dân sinh cho các hộ dân đi canh tác; 

- Ông Lưu Quốc Hôn thôn Chùa, xã Minh Hòa có kiến nghị chưa có đường 

dân sinh nội đồng đi canh tác: Tại thời điểm các bên kiểm tra khu ruộng nhà ông 

Hôn vẫn đang cấy, vẫn đi theo lối mòn đi canh tác, gia đình đề nghị mở rộng 

con đường để máy cày đi vào được phục vụ canh tác, qua kiểm tra được biết từ 

năm 2020 thửa ruộng của gia đình vẫn cấy bình thường và vẫn đi theo lối mòn 

theo rãnh dọc đường cao tốc (từ km83+020 đến km83+021 khoảng 100m. Các 

bên thống nhất không bổ sung mở rộng đường mòn như theo kiến nghị của hộ 

ông. 

- Thôn Đồng Gia: Kiến nghị đường thôn Đồng Gia không đấu nối vào 

đường dân sinh tại km77+700: Tại thời điểm kiểm tra công ty BOT đã làm hoàn 

thiện từ cống vào khu vực trồng cây có đường đi lại cho dân, làm hoàn thiện 

theo đúng biên bản, chủ trương đã thống nhất của các bên liên quan. 

- Thôn Đá Đỏ: Đại diện thôn Đá Đỏ đề nghị làm đường dân sinh cho nhân 

dân đi lại; Tại thời điểm các bên kiểm tra hiện trạng cho thấy công ty BOT đã 

làm đường mặt đường láng nhựa cho nhân dân di lại thuận tiện. 

c) Các thửa đất nhỏ đề nghị được thu hồi 

- Bà Triệu Thị Chèn tại xã Cai Kinh đề nghị thu hồi nốt phần diện tích 

ruộng còn lại; tại thời điểm các bên kiểm tra diện tích ruộng của bà còn 71,2m2 

nhưng thực tế gia đình bà vẫn còn thửa ruộng sát bên cạnh nên đề nghị gia đình 

hợp 02 thửa đất lại các bên kiểm tra thống nhất không thu hồi như kiến nghị của 

bà. 



- Ông Lưu Văn Hai, Ông Lý Văn Bốn, Lý Văn Tấn, Ông Lăng Văn Khì xã 

Cai Kinh có đề nghị thu hồi nốt phần diện tích còn lại; Tại hiện trường các bên 

kiểm tra, gia đình thông báo đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ ngày 11/3/2021 và 

gia đình không có kiến nghị gì thêm. 

- Ông Triệu Văn Phú xã Cai Kinh đề nghị thu hồi nốt phần đất phía dưới 

miệng cống nhưng qua kiểm tra thực tế hiện trạng gia đình đã đổ đất cải tạo và 

đang trồng cây lâu năm (cây xoài), tại vị trí cửa cống phần đất gia đình không bị 

ảnh hưởng nên các bên thống nhất không thu hồi như đề nghị của gia đình. 

- Ông Hoàng Văn Phong, Hoàng Văn Nguyên thôn Chùa, xã Minh Hoà làm 

đơn đề nghị thu hồi nốt phần diện tích ruộng còn lại do diện tích còn lại nhỏ, hẹp 

không canh tác được, Ông Hoàng Văn Ánh thôn Nhất Hà, xã Hồ Sơn đề nghị 

thu hồi một phần diện tích đất ruộng còn lại do nhỏ hẹp gần hàng dào thép gai 

đường cao tốc nên không canh tác được, Các bên ghi nhận ý kiến sẽ xem xét và 

sẽ đưa ra Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định xem xét có biện pháp giải quyết. 

d) Các trường hợp bị ảnh hưởng nứt nhà, vật kiến trúc: 

Một số kiến nghị của nhân dân về việc nhà cửa, vật kiến trúc bị hư hỏng do 

quá trình thi công xây dựng tuyến đường cao tốc. Công ty CP BOT đã mời đơn 

vị bảo hiểm đến kiểm tra xác định tổn thất và thực hiện chi trả tiền thiệt hại cho 

nhân dân.  

e) Các kiến nghị khác: 

- Ngoài các nội dung kiến nghị đã có trong danh sách trong Báo cáo số 

125/BC-UBND huyện Hữu Lũng nêu ở trên, tại hiện trường các bên kiểm tra có 

một số trường hợp có kiến nghị mới của nhân dân liên quan đến tuyến đường 

cao tốc. Các bên ghi nhận ý kiến sẽ xem xét và có biện pháp giải quyết. 

- Về việc chi trả tiền Bồi thường hỗ trợ: Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang 

– Lạng Sơn đã chuyển tiền cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện để chi trả đối 

với các thửa đất nhỏ không canh tác, sử dụng được cho nhân dân là 

1.268.320.000 đồng của 116 hộ gia đình (Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 

28/02/2020) và tiền Bồi thường hỗ trợ đối với thửa đất trong phạm vi đường 

chính của đường Cao tốc đã thi công là 78.253.000 đồng của 01 hộ gia đình bị 

ảnh hưởng (Quyết định số 4705/QĐ-UBND ngày 12/11/2020). 

 

3. Kiến nghị, đề nghị của UBND huyện Hữu Lũng: 

Đối với vấn đề làm xô sạt đất xuống ruộng, làm ngập úng ruộng dẫn đến 

người dân không canh tác được và các trường hợp ảnh hưởng công trình sinh 

hoạt của nhân dân ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng đề nghị UBND tỉnh, Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo công ty cổ phần BOT Bắc 

Giang - Lạng Sơn tiếp tục kiểm tra rà soát và giải quyết triệt để tránh gây bức 

xúc, đơn thư vượt cấp trong nhân dân.  

Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát cụ thể phản ánh của cử tri về 

việc ruộng vườn bị ngập úng, xô sạt; nứt nhà, không có đường gom dân sinh ảnh 



hưởng bởi dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, UBND huyện báo cáo và 

kính đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết./. 

 
Nơi nhận:  
- UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

-  Lưu: VT. 

  KT. CHỦ TỊCH 

   PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

    Dương Thị Hạnh 
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