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Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Mai Sao 

 

 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 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; Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Nghị định số 

51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; 

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 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 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 1202/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND huyện 

Chi Lăng về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công 

cộng; Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND huyện Chi 

Lăng về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình 

Đường dây 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn cho hộ ông Luân Văn Thọ, thường trú 

tại thôn Hòa Mục, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

 Thực hiện thủ tục, trình tự trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình Đường dây 220kV Bắc Giang 

– Lạng Sơn, sau khi UBND huyện Chi Lăng ban hành Quyết định thu hồi đất, 

Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với hộ ông Luân Văn 

Thọ, thường trú tại thôn Hòa Mục, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

để thực hiện công trình: Đường dây 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn, Trung tâm 

Phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng đã thực hiện mời hộ gia đình ông Luân Văn 

Thọ, thường trú tại thôn Hòa Mục, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

03 lần nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định đã được UBND huyện phê 

duyệt, bàn giao Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ.  

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, ông Luân Văn Thọ có mặt tại buổi mời 

nhận tiền bồi thường, hỗ trợ lần thứ nhất ngày 06/5/2022 (theo Giấy mời số 

82/GM-TTPTQĐ ngày 04/5/2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chi 
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Lăng) nhưng không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ do có ý kiến vướng mắc phát 

sinh sau khi niêm yết, kết thúc niêm yết công khai dự thảo phương án bồi 

thường, hỗ trợ; vắng mặt không có lý do tại các buổi mời nhận tiền bồi thường, 

hỗ trợ lần 2 (theo Giấy mời số 89/GM-TTPTQĐ ngày 09/5/2022 của Trung tâm 

Phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng), lần 3 (theo Giấy mời số 93/GM-TTPTQĐ 

ngày 11/5/2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng) và không 

tham dự buổi đối thoại, vận động người sử dụng đất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ 

và bàn giao mặt bằng để thực hiện công trình: Đường dây 220kV Bắc Giang - 

Lạng Sơn theo Giấy mời số 111/GM-TTPTQĐ ngày 30/5/2022 của Trung tâm 

Phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng đồng thời hộ gia đình từ chối nhận Quyết 

định thu hồi đất số 1202/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND huyện Chi Lăng 

về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (hộ 

gia đình đã nhận Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND 

huyện Chi Lăng về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công 

trình Đường dây 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn cho hộ ông Luân Văn Thọ, 

thường trú tại thôn Hòa Mục, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn). 

 Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người sử dụng đất 

khi Nhà nước thu hồi đất, đề nghị UBND xã Mai Sao chủ trì phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan (trong đó có Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chủ 

đầu tư) mời hộ gia đình ông Luân Văn Thọ, thường trú tại thôn Hòa Mục, xã Mai 

Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn họp, đối thoại, lấy ý kiến về phương án bồi 

thường, hỗ trợ theo Quyết định đã được UBND huyện Chi Lăng phê duyệt; tuyên 

truyền, giải thích các ý kiến vướng mắc phát sinh sau khi UBND huyện phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ theo phân cấp, thẩm quyền để có cơ sở thực hiện 

các bước tiếp theo trong quy trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất, đảm bảo cơ sở để Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện báo cáo cấp có 

thẩm quyền xem xét, quyết định trong trường hợp người dân không chấp hành 

Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để 

thực hiện công trình Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn. 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đề nghị UBND xã Mai Sao quan 

tâm, xem xét thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch Hội đồng BT, HT, TĐC dự án (để b/c); 

- Công an huyện; 

- Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung; 

- Hộ ông Luân Văn Thọ; 

- Lưu: TTPTQĐ, HTN. 
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