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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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, Khu đô thị phía Đông Nam thị
trấn Đồng Mỏ ngày 09/5/2022
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, Chương trình công tác năm
2022 của UBND huyện, ngày 09/5/2022 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, Khu đô
thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ. 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; Kinh tế và Hạ tầng. 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:
1. Đối với Dự án Chợ nông sản và Khu dân cư tập trung thị trấn Chi Lăng
Giao Trung tâm phát triển quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan,
đơn vị có liên quan 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. Trong đó thể hiện cụ thể, chính
xác tổng số tiền để đạt được thỏa thuận tại thời điểm năm 2022; số tiền chênh lệch
50% chuyển mục đích sử dụng đất giữa năm 2022 và năm 2019. Hoàn thành
trước ngày 10/5/2022, báo cáo lãnh đạo UBND huyện.
2. Đối với Dự án Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ
Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có
liên quan tham mưu tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện, Công
ty Luật TNHH Equity Law và các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án. Hoàn
thành trước ngày 14/5/2022. Trên cơ sở đảm bảo các quy định của pháp luật, Chủ
tịch UBND huyện sẽ chỉ đạo tiến hành các bước tiếp theo.
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).
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