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Tràng Định, ngày  25  tháng 7 năm 2019 

V/v giải phóng mặt bằng thi 
công các công trình cầu thuộc 

dự án RLAMP trên địa bàn 
huyện Tràng Định 

 

 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã: Chi Lăng, Quốc Việt, 

Trung Thành, Đề Thám và xã Kim Đồng. 
 

 Thực hiện Công văn số 1637/SGTVT-BQLDA, ngày 18/7/2019 của Sở 
giao thông vận tải Lạng Sơn về việc tổ chức tuyên truyền, vận động GPMB các 
vị trí xây dựng cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 Ngày 25/6/2019, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì, phối hợp 
với UBND huyện, UBND các xã Chi Lăng, Quốc Việt, Trung Thành, Đề Thám 
và xã Kim Đồng và các đơn vị có liên quan tổ chức bàn giao tuyến cọc tim, mốc 
cao độ các cầu Pò Quan xã Chi Lăng; cầu Nà Ca xã Quốc Việt; Cầu Tát Mặt, Nà 
Luông xã Trung Thành; Cầu Khuổi Cáp, Lùng Khẩu xã Đề Thám; Cầu Pác 
Đông xã Kim Đồng. 

 Qua cuộc bàn giao cọc tim, mốc cao độ tại thực địa thấy rằng hai bên 
đường dẫn vào cầu Pò Quan xã Chi lăng; cầu Nà Ca xã Quốc Việt; Cầu Tát Mặt, 
Nà Luông xã Trung Thành; Cầu Khuổi Cáp, Lùng Khẩu xã Đề Thám; Cầu Pác 
Đông xã Kim Đồng chiếm dụng nhiều đất nông nghiệp của các hộ dân. 

 Để có mặt bằng cho Chủ đầu tư (Sở Giao thông vận tải) kịp thời tổ chức 
triển khai thi công các công trình cầu nêu trên đúng tiến độ, sớm hoàn thành 
công trình phục vụ việc đi lại cho nhân dân trong vùng. Ủy ban nhân dân huyện 
Tràng Định yêu cầu UBND các xã Chi Lăng, Quốc Việt, Trung Thành, Đề 
Thám và xã Kim Đồng khẩn trương tổ chức họp dân tuyên truyền, vận động 
nhân dân hiến đất, đóng góp kinh phí hỗ trợ các hộ dân bị mất nhiều đất để 
GPMB xây dựng công trình, lập bản cam kết hiến tặng tài sản theo mẫu biểu 
đính kèm; đồng thời thanh lập Ban giám sát cộng đồng để thực hiện công tác 
giám sát việc tổ chức thi công xây dựng theo quy định. Trong quá trình thực 
hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về UBND huyện xem xét, 
cho ý kiến chỉ đạo giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Giao thông vận tải (báo cáo); 
- Thường trực Huyện ủy (báo cáo); 
- Thường trực HĐND huyện (báo cáo); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Các phòng Kinh tê & HT, Tài nguyên – MT, 
 Trung tâm PTQĐ; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: Văn thư. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Lý Văn Lâm 



Mẫu 6.2 CAM KẾT HIẾN TẶNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 656/QĐ-BGTVT, ngày 07/3/2016 của Bộ 
GTVT về việc phê duyệt nội dung Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án LRAMP) 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NHIÃ VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 BẢN CAM KẾT HIẾN TẶNG TÀI SẢN 

 

........................ngày..........tháng..........năm 2019 

Tôi là....................................................................................chủ hộ gia đình và 

Vợ (chồng) tôi là..................................................................................................................... 

Nơi cư trú hiện tại:...................................................................................................................  

 Chúng tôi được thông báo rằng dự án xây cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa 

phương (LRAMP) chuẩn bị xây dựng công trình cầu/cống..........................................Tại địa 

phương trong thời gian tới. Qua các cuộc họp trao đổi thông tin, các tờ rơi thông tin dự án, 

chúng tôi đã nắm được chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm phục vụ phát triển giao 

thông trong vùng được thuận lợi đi lại trong bốn mùa. Để đóng góp cho việc xây dựng quê 

hương, hộ gia đình chúng tôi thống nhất hiến tặng các tài sản sau cho Nhà nước: 

1. Đất nông nghiệp, diện tích:...................................................m2. 

2. Đất ở, diện tích:……………………………....…........…….m2. 

3. Các loại tài sản, cây cối khác:……………………........…....m2. 

4. Tất cả các tài sản trên đây đều là tài sản của gia đình chúng tôi, do chúng tôi làm 

chủ sở hữu và chắc chắn bị ảnh hưởng bởi công trình sắp xây dựng nêu trên. Bằng việc ký vào 

cam kết này, chúng tôi cam kết hiến tặng các tài sản nêu trên cho dự án mà không đòi hỏi bất 

cứ một chế độ đền bù nào cho phần tài sản bị ảnh hưởng hay sẽ bị thu hồi bởi xây dựng 

cầu/cống............................................................Để phục vụ cho dự án LRAMP. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 
Chủ hộ  Người thứ hai (vợ/chồng) 

(ký và ghi rõ họ tên)  (ký và ghi rõ họ tên) 

   

   

   

 Đại diện UBND xã  

 (ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu)  
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