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                   Kính gửi: 

       - Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Chi Lăng; 

                                   - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

                                   - UBND thị trấn Đồng Mỏ. 

 

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; Nghị định số: 

43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành một 

số điều của Luật Đất đai; Nghị định số: 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 

2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ và 

các quy định của pháp luật có liên quan về cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cấp lần đầu; 

Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu 

tư cấp lần đầu ngày 05/7/2021 số 1328/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 09/7/2021 của UBND huyện 

Chi Lăng về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án 

Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ; 

Căn cứ Quyết định số 26.01/QĐ-HTCL-BGI ngày 26/01/2022 của Liên 

doanh công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Chi Lăng và công ty cổ phần tập 

đoàn BIG Quyết định Phê duyệt dự án: Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng 

Mỏ, huyện Chi Lăng. Hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật và nhà xây thô. 

Đến thời điểm hiện tại do thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn 

Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chi 

Lăng đã thực hiện kiểm đếm đối với 149 ngôi mộ của 44 hộ gia đình; Đã tạm ứng chi 

trả cho 24 hộ để di chuyển 79 ngôi mộ với số tiền là 665.873.900 đồng. 

Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đề 

nghị các cơ quan, đơn vị: UBND thị trấn Đồng Mỏ; Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thông huyện; Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Chi Lăng 

phối hợp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau: 
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1. Đề nghị UBND thị trấn Đồng Mỏ thông báo đến các hộ gia đình, cá 

nhân, tổ chức có mộ nằm trong quy hoạch thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông 

Nam thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn chưa thực hiện kê khai, 

kiểm kê, kiểm đếm đến liên hệ tại trụ sở UBND thị trấn Đồng Mỏ hoặc trụ sở 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng (địa chỉ: số 14, ngõ 20, đường Lê 

Lợi, khu Thống Nhất 2, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn; số 

điện thoại: 02053.822.989). 

2. Đối với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện: đề nghị 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện thông báo rộng rãi đến các 

hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án trên hệ thống thông tin loa truyền thanh được lắp 

đặt tại các Nhà văn hóa khu phố trên địa bàn thị trấn Đồng Mỏ được biết và phối 

hợp thực hiện. 

3. Đối với Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Chi Lăng: đề nghị 

Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Chi Lăng thông báo rộng rãi trên các 

trang thông tin điện tử của huyện để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết 

và phối hợp thực hiện. 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan 

quan tâm phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các thành viên Hội đồng bồi thường, HT, TĐC; 

- Lưu: TTPTQĐ, (NMH). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vi Văn Tuấn 
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