ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHI LĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1670/QĐ-UBND

Chi Lăng, ngày 16 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Kiện toàn Hội đồng và Tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư dự án: Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ 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 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi
Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về hướng dẫn công tác dân vận trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư để
giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội;
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 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 Thông báo số 647/TB-UBND ngày 18/11/2021 của UBND huyện
Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND huyện, các cơ quan chuyên môn ngày 17/11/2021 (tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Chợ nông sản và Khu dân cư thị
trấn Chi Lăng);
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Căn cứ Công văn số 10.05/CV-HCL ngày 10/05/2022 của Công ty
TNHH HCL về việc Kiện toàn thành viên tham gia Hội đồng BT, HT&TĐC
thực hiện công tác GPMB dự án Khu đô thị phía Đông Nam, thị trấn Đồng Mỏ,
huyện Chi Lăng;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tại Tờ
trình số 30/TTr-TTPTQĐ ngày 12/5/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Hội đồng và Tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường,
hỗ trợ và tái định cư dự án: Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ;
I. Thành phần Hội đồng gồm các ông, bà có tên sau:
1. Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực kinh tế, Chủ tịch Hội đồng;
2. Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng;
3. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Ủy viên;
4. Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Ủy viên;
5. Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Ủy viên;
6. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Ủy viên;
7. Trưởng Công an huyện Chi Lăng, Ủy viên;
8. Chánh Thanh tra huyện, Ủy viên;
9. Mời Chủ tịch UBMTTQVN huyện Chi Lăng, Ủy viên;
10. Mời Bí thư Huyện đoàn thanh niên, Ủy viên;
11. Mời Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Ủy viên;
12. Mời Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Ủy viên;
13. Mời Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, Ủy viên;
14. Ông Phan Huy Thạch, Phó Giám đốc Công ty TNHH HCL, Ủy viên;
15. Ông Ngô Văn Quang, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch thuộc Công ty
TNHH HCL, Ủy viên;
16. Ông Trịnh Văn Thành, Phó Trưởng Phòng Quản lý dự án thuộc Công
ty TNHH HCL, Ủy viên;
17. Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Mỏ, Ủy viên;
18. Mời Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn Đồng Mỏ, Ủy viên;
19. Kế toán Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Ủy viên;
20. Thủ quỹ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Ủy viên;
21. Mời đại diện người sử dụng đất có đất bị thu hồi tham gia, Ủy viên.
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II. Thành phần Tổ công tác giúp việc gồm các ông, bà có tên sau:
1. Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phụ trách lĩnh vực
giải phóng mặt bằng, Tổ trưởng;
2. Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện (do Trưởng Phòng
Tài nguyên và Môi trường phân công), Tổ phó;
3. Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (do Trưởng Phòng Kinh tế
và Hạ tầng phân công), Tổ viên;
4. Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (do Trưởng Phòng Tài
chính - Kế hoạch phân công), Tổ viên;
5. Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện (do
Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công), Tổ viên;
6. Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường thị trấn Đồng
Mỏ (do Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Mỏ phân công), Tổ viên;
7. Tổ chuyên môn số 1 Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Tổ viên;
8. Mời các Trưởng, Phó Trưởng khu nơi có đất thực hiện dự án tham gia,
Tổ viên.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng và Tổ công tác giúp việc:
1. Hội đồng giúp UBND huyện thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư của dự án. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện về kết quả thực hiện công
tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án.
2. Hội đồng chỉ đạo, giám sát quá trình thực hiện, xem xét thông qua, yêu
cầu điều chỉnh hoặc yêu cầu lập lại phương án đảm bảo tính chính xác, hợp lý
các số liệu trong phương án. Đảm bảo công tác Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
công trình thực hiện đúng quy định.
3. Hội đồng sử dụng con dấu của UBND huyện khi người ký là Chủ tịch
Hội đồng, sử dụng con dấu của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện khi người ký
là Phó Chủ tịch Hội đồng, sử dụng tài khoản của Trung tâm phát triển quỹ đất
huyện khi giao dịch.
4. Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng theo chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ
tịch Hội đồng.
5. Hội đồng và Tổ công tác giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 5265/QĐ-UBND ngày
25/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc kiện toàn Hội đồng và Tổ công tác
giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Khu đô thị phía Đông
Nam thị trấn Đồng Mỏ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Giám đốc Trung tâm Phát
triển quỹ đất huyện, Trưởng các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và
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Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện;
Trưởng Công an huyện; Chánh Thanh tra huyện; Chủ tịch UBND và Chủ tịch
UBMTTQVN thị trấn Đồng Mỏ; Giám đốc Công ty TNHH HCL và các cá
nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4 (TH);
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TTPTQĐTTHH.

CHỦ TỊCH

Vi Nông Trường

