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V/v triển khai Quyết định của 

UBND tỉnh Ban hành Quy trình 

thực hiện thu hồi đất, bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất để thực hiện các dự án 

theo quy định tại Điều 61 và Điều 

62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

Chi Lăng, ngày 22 tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện. 

 

 Ngày 16/6/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1019/QĐ-

UBND Ban hành Quy trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án theo quy định tại Điều 61 và 

Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, quyết định có hiệu lực kể từ 

ngày 16/6/2022.  

Quy trình được ban hành kèm theo Quyết định đã cụ thể hóa từng bước, 

thời gian, đối tượng, trách nhiệm thực hiện trong quy trình thực hiện thu hồi 

đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự 

án theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. Để công tác thu hồi đất để thực hiện các dự án theo quy định tại Điều 61 và 

Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn huyện được thực hiện đúng nội dung Quyết 

định, UBND huyện chỉ đạo như sau: 

1. UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện: 

Chủ động nghiên cứu nội dung quy trình ban hành kèm theo Quyết định 

để thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung thuộc trách nhiệm của cấp xã. 

Vận dụng linh hoạt nội dung quy trình ban hành kèm theo Quyết định để 

làm cơ sở thực hiện lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ các dự án thực hiện theo hình 

thức tự nguyện trả lại đất có điều kiện và thực hiện các thủ tục về đất đai. 

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện: 

Thực hiện nghiêm túc nội dung quy trình ban hành kèm theo Quyết định 

trong quá trình lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất để thực hiện các dự án theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 
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Luật Đất đai trên địa bàn huyện. Toàn bộ hồ sơ lập mới từ ngày 16/6/2022 phải 

được thực hiện đúng theo quy trình ban hành kèm theo Quyết định. 

Chủ động in ấn, đóng quyển tài liệu Quyết định và quy trình ban hành 

kèm theo để cung cấp cho các thành viên Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng 

huyện và thành viên Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình, dự 

án trên địa bàn huyện. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: 

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời nội dung quy trình ban hành kèm 

theo Quyết định các nội dung thuộc trách nhiệm của Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện. 

Phối hợp với Phòng Nội vụ huyện đưa nội dung Quyết định vào nội dung 

tập huấn cho cán bộ, công chức cấp xã trong năm 2022. 

4. Phòng Nội vụ huyện: 

Chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện bổ sung nội 

dung Quyết định vào nội dung tập huấn cho cán bộ, công chức cấp xã trong năm 

2022 theo kế hoạch đã được chấp thuận. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, Trung 

tâm Phát triển quỹ đất huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và Phòng 

Nội vụ huyện nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                           
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức  

chính trị - xã hội huyện; 

- Công an huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TNMT, LAT. 

                                                                                    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
  
 

 

 
 

 

 

 

Phùng Văn Nghĩa 
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