
 

 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

BAN QLDA ĐTXD CÁC CTGT 

 

Số:          /BQLDA-KT 

V/v trả lời đơn thư của công dân (lần 2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lai Châu, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi: Ông Lương Văn Ngoan - Địa chỉ: Bản Lùng Than, xã San Thàng, 

thành phố Lai Châu 

 

Ngày 25 tháng 3 năm 2022, Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông 

tỉnh nhận được đơn đề nghị của ông Lương Văn Ngoan và Ban đã trả lời các nội 

dung trong đơn tại văn bản số 296/BQLDA-KT ngày 10/5/2022. 

Ngày 01 tháng 7 năm 2022, Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông 

tỉnh tiếp tục nhận được đơn khiếu nại của ông Lương Văn Ngoan. Ban QLDA 

ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh đã làm việc với UBND thành phố, UBND 

xã San Thàng và hộ gia đình, sau khi xem xét nội dung đơn cùng với kết quả làm 

việc Ban trả lời đơn như sau: 

1. Ngày 11 tháng 7 năm 2022 cuộc họp được tổ chức tại UBND xã San 

Thàng, thành phần gồm Chủ đầu tư, Lãnh đạo UBND thành phố, các phòng 

chuyên môn của thành phố, UBND xã San Thàng và hộ gia đình ông Lương Văn 

Ngoan; Trong cuộc họp Chủ đầu tư, UBND thành phố đã giải thích rõ việc thiết kế 

kè rọ đá kết hợp rãnh đỉnh để thoát nước mặt tại khu ruộng lúa của gia đình ông 

Lương Văn Ngoan là phù hợp với địa hình, địa chất vừa đảm bảo ổn định mái 

đường vừa ổn định ruộng canh tác của gia đình và an toàn cho các gia đình bên trái 

tuyến. Hồ sơ thiết kế kè rọ đá được đơn vị tư vấn tính toán là ổn định và được Sở 

Giao thông vận tải thẩm định tại Thông báo số 633/TB-SGTVT ngày 27/4/2022. 

2. Phạm vi sạt lở hộ gia đình nêu trong đơn là do mưa lũ, hiện tại khu vực đó 

hộ gia đình chưa chấp thuận cho thu hồi và chưa giao mặt bằng (mặc dù đã tuyên 

truyền, vận động rất nhiều lần), do vậy chủ đầu tư không thể chỉ đạo thi công khắc 

phục sạt lở triệt để. 

Để đảm bảo tiến độ thi công và sớm bàn giao đưa công trình vào khai thác sử 

dụng Ban mong rằng hộ gia đình ông Lương Văn Ngoan chấp hành và sớm bàn 

giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thi công. 

Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, thẩm định phương 

án bồi thường hỗ trợ và tái định cư, phê duyệt, tổ chức chi trả tiền và sớm bàn giao 

mặt bằng cho chủ đầu tư thi công. 
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Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh trả lời nội dung đơn để ông 

Lương Văn Ngoan biết và chấp hành./. 
 Nơi nhận:                                                          
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc Ban (b/c); 

- UBND thành phố Lai Châu; 

- UBND xã San Thàng; 

- Trung tâm PTQĐ thành phố Lai Châu; 

- Lưu: VT, KT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Phùng Văn Nam 
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