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Chi Lăng, ngày 15 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,
Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi họp với các cơ quan chuyên môn
về Dự án Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2)

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, Chương trình công tác năm
2022 của UBND huyện, ngày 14/6/2022, đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Ủy viên Ban
Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp với các cơ quan
chuyên môn huyện về Dự án Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai
đoạn 2). Tham dự cuộc họp gồm lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Thanh tra huyện,
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất, Công an
huyện, UBND thị trấn Chi Lăng.
Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành phần
tham dự cuộc họp, đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,
Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:
Việc rà soát khép kín hồ sơ để thực hiện công tác cưỡng chế đối với hộ ông
Lương Quang Bằng, hộ ông Lương Đại Hiệp được thực hiện đúng trình tự, thủ tục
theo hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất, đảm bảo theo quy định của pháp luật; đã được
tham vấn lấy ý kiến của các sở, ngành của tỉnh.
Để thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng Dự án trong thời
gian tới, giao các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung sau:
1. Đối với hộ ông Lương Đại Hiệp
- Giao UBND thị trấn Chi Lăng bổ sung báo cáo đã thực hiện công tác tuyên
truyền vận động đối với hộ gia đình. Hoàn thành trước 17h00 ngày 14/6/2022.
- Trên cơ sở kiểm tra, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thực hiện công tác bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tham mưu cho
Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện văn bản trình Chủ tịch UBND
huyện ban hành Quyết định cưỡng chế. Hoàn thành trong ngày 15/6/2022.
2. Đối với hộ ông Lương Quang Bằng
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan (Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện;
UBND thị trấn Chi Lăng; Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Chi Lăng…) đẩy mạnh
công tác tuyên truyền vận động thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với hộ gia
đình. Hoàn thành trước ngày 18/6/2022.
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- Giao UBND thị trấn Chi Lăng báo cáo thực hiện công tác tuyên truyền vận
động đối với hộ gia đình. Hoàn thành trước 17h00 ngày 18/6/2022.
- Trên cơ sở kiểm tra, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thực hiện công tác bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư, nếu hộ ông Lương Quang Bằng không tự nguyện
chấp hành Quyết định thu hồi đất thì Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tham mưu
cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện văn bản trình Chủ tịch
UBND huyện ban hành Quyết định cưỡng chế. Hoàn thành trong ngày
20/6/2022.
3. Đề nghị Công an huyện phân công chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp
với UBND thị trấn Chi Lăng nắm bắt tình hình, tuyên truyền về đường lối chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện Dự án, vận động
người có đất thu hồi tự nguyện chấp hành Quyết định thu hồi đất.
4. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị xã hội
huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đối với các hộ gia đình bị ảnh
hưởng bởi Dự án.
UBND 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;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện;
- Thanh tra huyện;
- Công an huyện;
- UBND thị trấnChi Lăng;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Hộ ông Lương Đại Hiệp;
- Hộ ông Lương Quang Bằng;
- Bà Hoàng Thị Thoa;
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, VP(TĐT).
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