
ỦY BAN NHÂN DÂN 
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  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /TB-UBND       Cao Lộc, ngày  tháng 5  năm 2021  

 

THÔNG BÁO 
Kết quả tiếp công dân định kỳ cuốitháng 5/2021 

 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 24/5/2021, tại Trụ sở Tiếp công dân 

UBND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch 

UBND huyện đã chủ trì tiếp công dân; cùng tham dự tiếp công dân có: 

1. Ông: Đào Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng 

ban Tiếp công dân huyện; 

2. Bà: Đào Thị Thanh Mai,Chánh Thanh tra huyện; 

3. Bà: Hoàng Hải Yến, Trưởng phòng Tư pháp huyện; 

4. Ông: Trần Quốc Chính,Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

5. Ông: Hoàng Văn Cương, Chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam  huyện; 

6. Bà: Vũ Thu Hà, Chuyên viên Tiếp công dân - Thư ký; 

I. KẾT QUẢ CHUNG: 

Trong ngày đã tiếp 01 lượt/03 công dân đến kiến nghị, đề đạt nguyện vọng. 

II. KẾT QUẢ TIẾP CỤ THỂ NHƯ SAU: 

Ông Đỗ Cao Cường, ông Âu Văn Tích, ông Âu Văn Thượng, cùng trú 

tại thônBản Mới, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc 

Nội dung: Đề nghị giải quyết dứt điểm việc thi công, vận hành Nhà máy 

thủy điện Khánh Khê gây ảnh hưởng đến nhà cửa, đất đai, hoa màu của gia đình 

các Ông. 

Sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các thành phần tham gia, Chủ 

tọa kết luận như sau: 

Liên quan đến nội dung đề nghị của các Ông, Bà, UBND huyện Cao Lộc 

nhận được đơn đề ngày 08/5/2021 của các Ông, Bà có nội dung “Đề nghị Chủ tịch 

UBND huyện chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc vận hành của Nhà máy thủy điện 

Khánh Khê gây ngập, nứt nhà của các gia đình Ông, Bà do mùa mưa lũ sắp đến”. 

Thực hiện Thông báo số 229/TB-UBND ngày 08/5/2021 của UBND tỉnh về 

kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 
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chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng tháng 4/2021, UBND huyện đã tổ chức 

cuộc họp với Công ty cổ phần thủy điện Khánh Khê vào ngày 17/5/2021 để thống 

nhất phương án giải quyết đối với các trường hợp bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công, 

vận hành của Nhà máy thủy điện Khánh Khê nằm ngoài phạm vi GPMB dự án. 

Sau buổi họp, Công ty cổ phần thủyđiện Khánh Khê đã có Công văn số 

39/2021/BC-KK ngày 19/5/2021 gửi UBND huyện với nội dung: 

- Đối với hộ bà Âu Thị Thoa và ông Đỗ Cao Cường: quá trình đo đạc, kiểm 

đếm GPMB do Hội đồng BT, HT&TĐC huyện thực hiện theo đúng trình tự, quy 

định về GPMB. Thực tế vị trí nhà ở chính của hộ bà Thoa ông Cường ổn định và 

nằm ngoài đường biên mốc cắm chỉ giới mực nước dâng lòng hồ 234. Nhưng phần 

nhà bếp nằm trong đường biên mốc cắm chỉ giới mực nước dâng lòng hồ 234. Sau 

khi đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường GPMB, Hội đồng BT, HT&TĐC 

huyện thực hiện bồi thường phần đất đai bị ngập, bồi thường toàn bộ phần nhàở 

chính không thu hồi đất và nhà cửa vật kiến trúc khác, hỗ trợ chuyển đổi nghề 

nghiệp và tạo việc làm, hỗ trợ di chuyển, thuê nhà và tái định cư phân tán để gia 

đình di chuyển tới nơi ở khác. Đến tháng 5/2020, hộ bà Thoa ông Cường lại tiếp 

tục xây dựng nhà, quán bán hàng ngay trên phần đất nhà chính trước đó đã được 

bồi thường nhà cửa vật kiến trúc khác, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc 

làm, Công ty không đồng ý bồi thường cho hộ bà Thoa lần 2 về vật kiến trúc xây 

dựng trên phần đất nhà đã được bồi thường lần đầu nằm ngoài phạm vi đường biên 

chỉ giới mực nước dâng GPMB lòng hồ 234 thủy điện Khánh Khê. Công ty đồng ý 

thực hiện bồi thường, hỗ trợ bổ sung đối với diện tích đất bị ngập nước ngoài chỉ 

giới thu hồi. 

- Đối với hộ ông Âu Văn Tích và hộ ông Âu Văn Thượng: Công ty đồngý 

với đề xuất mời Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Lạng 

Sơn (hoặc cơ quan có chức năng tương đương) đánh giá mức độ ảnh hưởng của 02 

hộ gia đình. Sau khi có kết quả kiểm định, Công ty sẽ phối hợp với UBND huyện 

xem xét phương án xử lý tiếp theo.  

Để có cơ sở xem xét, giải quyết vụ việc, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

- Đối với hộ bà Âu Thị Thoa và ông Đỗ Cao Cường: Giao UBND xã Bình 

Trung chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, phòng Kinh tế và Hạ 

tầng xác minh các nội dung trong Công văn số 39/2021/BC-KK ngày 19/5/2021 

của Công ty cổ phần thủy điện Khánh Khê. Báo cáo kết quả về UBND huyện trước 

ngày 15/6/2021. Đề nghị hộ bà Âu Thị Thoa và ông Đỗ Cao Cường cung cấp giấy 

tờ liên quan việc xây nhà và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan gửi UBND xã 

Bình Trung trước ngày 04/6/2021. 

- Đối với hộ ông Âu Văn Tích và hộ ông Âu Văn Thượng: Giao UBND xã 

Bình Trung thực hiện việc liên hệ với Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình 
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xây dựng tỉnh Lạng Sơn hoặc đơn vị có chức năng tương đương để đánh giá mức 

độ ảnh hưởng của 02 hộ gia đình; sau khi có kết quả kiểm định, báo cáo UBND 

huyện, đề xuất phương án xử lý tiếp theo. 

UBND huyện thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ để các phòng, đơn vị 

liên quan biết, thực hiện./.  

(Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở tiếp công dân và công bố 

trên trang thông tin điện tử của huyện) 

 

Nơi nhận:   
- Như Thành phần; 

- Ban TCD tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBMTQTVN huyện; 

- Công an huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Phòng TN&MT, TP, KT&HThuyện; 

- TTPTQĐ huyện; 

- CPVP; 

- Ban TCD huyện;  

- UBNDxã Bình Trung; 

- Công dân; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Đào Anh Tuấn 
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