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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Ký bởi: Ủy ban Nhân công trình: Di tích chiến thắng đồn đèo Khách, xã Hùng Việt,
dân huyện Tràng Định
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UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀNG ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và tổ chức chính quyền địa
phương ngày 22/11/2019;
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 30/2014/TT-BTNMT, ngày 02/6/2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích
sử dụng đất, 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 1426/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích công
trình di tích lịch sử chiến thắng đường số 4 Lạng Sơn;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
413/TTr-PTNMT, ngày 21/9/2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình:
Di tích chiến thắng đồn đèo Khách, xã Hùng Việt, huyện Tràng Định với tổng số
tiền là: 24.788.000 đồng (Hai mươi tư triệu, bảy trăm tám mươi tám nghìn đồng
chẵn) Cụ thể như sau:
1. Số hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại được bồi thường, hỗ trợ là: 02 hộ gia
đình cá nhân.
2. Số tiền bồi thường hộ gia đình, cá nhân là: 24.788.000 đồng. Trong đó:

- Đất đai:

4.997.000 đồng

- Cây cối hoa màu:

639.000 đồng

- Hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm:
- Hỗ trợ khác:

14.434.000 đồng
4.718.000 đồng

(Có biểu chi tiết kèm theo)
Điều 2. UBND xã Hùng Việt có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân 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 huyện, Chủ tịch UBND xã Hùng Việt và các 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;
- Chánh, các Phó Chánh Văn phòng;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu Văn thư.
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