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Số: 774 /TB-UBND Chi Lăng, ngày 22 tháng 8 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện,  

Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án tại buổi họp  

thống nhất về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án  

trên địa bàn huyện 

 

  

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

2022 của UBND huyện, ngày 19/8/2022, đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch 

UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án chủ trì 

cuộc họp thống nhất về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án các dự 

án trên địa bàn huyện.  

 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, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ 

tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện kết luận như sau: 

1. Đối với Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, 

tỉnh Lạng Sơn 

1.1. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nhất trí chủ trương 

thông qua phương án đối với hộ gia đình ông Hoàng Văn Lằn với điều kiện việc 

UBND thị trấn Đồng Mỏ xác nhận hộ ông Hoàng Văn Lằn không có nguồn thu 

nhập chính từ sản xuất nông nghiệp là đúng. 

Giao UBND thị trấn Đồng Mỏ phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện xác minh nguồn thu nhập chính của hộ gia đình bằng văn bản (chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về nội dung báo cáo),  

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thực hiện 

niêm yết công khai lấy ý kiến rộng rãi theo quy định. 

Nếu sau khi lấy ý kiến công khai mà không có ý kiến khác với nội dung đã 

được Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nhất trí thông qua chủ 

trương phương án thì hoàn thiện hồ sơ chuyển phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện thẩm định, trình phê duyệt theo quy định. 

1.2. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nhất trí chủ trương 

thông qua phương án đối với hộ gia đình Hoàng Văn Thạch 

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thực hiện 

niêm yết công khai lấy ý kiến rộng rãi theo quy định. Lưu ý: Xác định tỷ lệ phần 

trăm mất đất đối với thời điểm thu hồi đất hiện tại là 38,13% do đó tính toán hỗ trợ 

ổn định đời sống trong thời gian sáu tháng; Làm rõ ý kiến hộ gia đình về việc đào 

tạo nghề hay hỗ trợ bằng tiền đối với khoản hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm 

kiếm việc làm bằng văn bản. 

Nếu sau khi lấy ý kiến công khai mà không có ý kiến khác với nội dung đã 



2 

 

được Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nhất trí thông qua chủ 

trương phương án thì hoàn thiện hồ sơ chuyển phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện thẩm định, trình phê duyệt theo quy định. 

1.3. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thực hiện trình tự niêm yết 

công khai, trình phê duyệt bổ sung hỗ trợ ổn định đời sống tại thời điểm thu hồi đất 

trước đây đối với hộ gia đình Hoàng Văn Thạch (Quyết định thu hồi đất số 

1504/QĐ-UBND, ngày 25/4/2022 của UBND huyện Chi Lăng đối với 2.151,4m2 

đất nông nghiệp, xác định thu hồi 61,87% diện tích đất nông nghiệp). 

2. Đối với dự án Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ, huyện 

Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

2.1. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nhất trí chủ trương 

thông qua phương án đối với 03 hộ gia đình1 với các điều kiện: 

- Đối với hộ gia đình ông Hoàng Văn Lương nhất trí phê duyệt hỗ trợ ổn 

định đời sống và sản xuất theo % tỷ lệ mất đất nông nghiệp (chưa tính hỗ trợ 12 

tháng do chưa thu hồi đất ở). 

- Đối với hộ gia đình bà Lô Thị Nam: Giao UBND thị trấn Đồng Mỏ xác 

định cụ thể danh sách các hộ gia đình bị ảnh hưởng, lập Biên bản thống nhất đồng 

thuận giữa các hộ gia đình (căn cứ hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất của các hộ gia đình …) để làm cơ sở thực hiện công tác bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư theo quy định. 

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thực hiện 

niêm yết công khai lấy ý kiến rộng rãi theo quy định. 

Nếu sau khi lấy ý kiến công khai mà không có ý kiến khác với nội dung đã 

được Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nhất trí thông qua chủ 

trương phương án thì hoàn thiện hồ sơ chuyển phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện thẩm định, trình phê duyệt theo quy định. 

2.2. Chưa thông qua phương án đối với hộ gia đình ông Nguyễn Nam Phi 

tạo lập công trình trái phép trên đất nông nghiệp trước ngày 01/7/2004 mà không 

bị UBND cấp xã lập biên bản xử lý vi phạm. 

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện bổ sung khó khăn vướng mắc trên 

đối với hộ gia đình vào Báo cáo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa 

bàn huyện Chi Lăng tháng 8/2022, xin ý kiến UBND tỉnh xem xét hỗ trợ khác đảm 

bảo theo quy định. 

2.3. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nhất trí thông qua chủ 

trương phương án đối với 04 hộ gia đình2. 

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thực hiện 

niêm yết công khai lấy ý kiến rộng rãi theo quy định. 

Nếu sau khi lấy ý kiến công khai mà không có ý kiến khác với nội dung đã 

                                           
1 Hộ bà Lô Thị Nam, hộ ông Bùi Gia Động (Thường trú tại Khu Ga Nam, thị trấn Đồng Mỏ); Hộ ông Hoàng Văn 

Lương (Thường trú tại Khu Ga Bắc, thị trấn Đồng Mỏ). 
2 Hộ ông Vi Văn Hưng, Hộ bà Lô Thị Lạng ((Thường trú tại Khu Thống Nhất 2, thị trấn Đồng Mỏ); Hộ ông Vi Văn 

Thiệp (Thường trú tại Khu Hợp Tiến, thị trấn Đồng Mỏ); Hộ ông Vy Ngọc Linh (Thường trú tại số nhà 292 Đường 

Hùng Vương, xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn). 
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được Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nhất trí thông qua chủ 

trương phương án thì hoàn thiện hồ sơ chuyển phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện thẩm định, trình phê duyệt theo quy định. 

2.4. Chưa thông qua phương án đối với 05 trường hợp do chưa đủ thời gian 

thông báo thu hồi đất theo quy định và không nhận được sự đồng thuận thu hồi đất 

trước thời hạn: Bà Lý Thị Thư và những người thừa kế hợp pháp của ông Lưu Văn 

Thắng (Thường trú tại Khu Hữu Nghị, thị trấn Đồng Mỏ); Hộ ông Hoàng Quốc An 

(Thường trú tại Khu Ga Bắc, thị trấn Đồng Mỏ); Hộ ông Vy Văn Thoại, Bà Trần 

Thị Hòa và những người thừa kế hợp pháp của ông Vi Đức An (Thường trú tại 

Khu Hợp Tiến, thị trấn Đồng Mỏ); Hộ bà Vy Thị Thúy (Thường trú tại Khu Ga 

Nam, thị trấn Đồng Mỏ). Sau khi đủ thời gian niêm yết, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện trình Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thông qua đảm 

bảo theo quy định 

 3. Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện, các tổ chức chính trị xã hội huyện, các 

thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi 02 dự án Khu đô thị phía Đông thị 

trấn Đồng Mỏ, Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ. 

4. Văn phòng HĐND và UBND huyện chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc 

các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo này đảm bảo 

tiến độ, chất lượng. 

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; 

- UBND thị trấn Đồng Mỏ; 

- Công ty CP May - Diêm Sài Gòn; 

- Liên danh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng 

Chi Lăng - Công ty cổ phần tập đoàn BGI; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, VP(TĐT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Nghiêm Xuân Thành 
 


		2022-08-23T07:41:00+0700




