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Số: 361/TB-UBND Chi Lăng, ngày 09 tháng 5 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện  

tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện Dự án Chợ nông sản  

và Khu dân cư tập trung thị trấn Chi Lăng ngày 04/5/2022 
 

 

 Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, Chương trình công tác năm 

2022 của UBND huyện, ngày 04/5/2022 đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

thực hiện Dự án Chợ nông sản và Khu dân cư tập trung thị trấn Chi Lăng. Tham dự 

buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Trung tâm phát triển quỹ 

đất huyện; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính - Kế hoạch. Sau khi nghe báo cáo, 

các ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành phần tham dự cuộc họp, đồng chí Vi 

Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:  

 Giao Trung tâm phát triển quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan: 

  - Rà soát, tính toán cụ thể số tiền các hộ gia đình, cá nhân theo các phương 

án bồi thường, hỗ trợ (tăng, giảm theo phương án Bồi thường, hỗ trợ thời điểm 

năm 2017 và năm 2022, đảm bảo tính chính xác, công bằng).  

 - Nhất trí với trường hợp 4 phương án thực hiện theo cơ chế chính sách năm 

2022 và phương án thực hiện thỏa thuận tại thời điểm năm 2022 Trung tâm phát 

triển quỹ đất huyện trình “Nếu được UBND tỉnh chấp thuận hỗ trợ chênh lệch tăng 

giữa cơ chế và hỗ trợ 05 vụ mùa”. 

 Tham mưu cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện tổ chức 

họp, lấy ý kiến của các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng; tổng hợp đầy đủ các ý 

kiến, kiến nghị của các hộ gia đình, cá nhân. Báo cáo lãnh đạo UBND huyện. Trên 

cơ sở các ý kiến kiến nghị đó Chủ tịch UBND huyện sẽ chỉ đạo thực hiện các bước 

tiếp theo đảm bảo theo quy định.  

 - Tập hợp hồ sơ, các văn bản về dự án thành tập tài liệu gửi các thành viên 

Tổ công tác số 5 (Theo Quyết định số 01-QĐ/BCĐ, ngày 07/3/2022 của Ban Chỉ 

đạo thực hiện giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn huyện Chi 

Lăng) nghiên cứu, biết, hiểu rõ nội dung công việc cần phải thực hiện để phục vụ 

công tác tuyên truyền. 

 - Trên cơ sở góp ý của lãnh đạo UBND huyện hoàn thiện Báo cáo kết quả 

thực hiện lập phương án Bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà 

nước thu hồi đất thực hiện Dự án Chợ nông sản và Khu dân cư tập trung thị trấn 

Chi Lăng, trong đó bổ sung cụ thể, đầy đủ các văn bản có liên quan đến Dự án. 
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Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết tổ chức 

thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VP (TĐT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nghiêm Xuân Thành 
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