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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư  

Công trình: Đấu nối đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên (ĐH.02) 
 với đường tuần tra biên giới (đợt 12 bổ sung) 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đất đai, ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ về 
quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ 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;  

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT, ngày 30/6/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 1690/QĐ-UBND, ngày 24/10/2011 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: 
Đấu nối đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên với đường Tuần tra biên giới 
huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND, ngày 14/02/2015 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai 
và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ quyết định số 1769/QĐ-UBND, ngày 29/9/2015 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn về Phê duyệt giá đất cụ thể dự án thành phần: Đấu nối đường 
Bản Nằm - Bình Độ- Đào Viên (ĐH.02) với đường tuần tra biên giới (địa phận 
huyện Văn Lãng và huyện Tràng Định); 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số  
94/TTr-PTNMT, ngày 10 tháng 4 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: 
Đấu nối đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên (ĐH.02) với đường tuần tra biên 
giới (đợt 12 bổ sung) đối với hộ ông Nguyễn Công Hiểu, trú tại thôn Bản Túng, 
xã Quốc Việt, huyện Tràng Định, tổng số tiền phê duyệt là: 14.556.000,0 đồng 
(Bằng chữ: Mười bốn triệu năm trăm năm mươi sáu nghìn đồng chẵn) ` 
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Trong đó: - Cây cối, hoa màu: 2.995.000,0 đồng 

 - Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm: 11.561.000,0 đồng 

Điều 2. Giao Trung tâm phát triển qũy đất huyện thực hiện việc bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình có tên tại Điều 1 theo quy định 
hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các Phòng: 
Tài chính và Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Giám đốc 
trung tâm phát triển quỹ đất, Chủ đầu tư, Chủ tịch UBND xã Quốc Việt và hộ 
gia đình cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
 
Nơi nhận:                                                                
- Như Điều 3; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Các Phó Chánh VPHĐND-UBND huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: Văn thư, TNMT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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