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Tràng Định, ngày 18 tháng 02 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng và Tổ công tác giúp việc Hội đồng  

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cấy TBA chống quá tải,  

giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng cho khu vực các huyện 

Chi Lăng, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, Lộc Bình, Tràng Định 

 

 

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 Luật 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 về 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;  

          Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-PCLS  ngày 26/11/2020 của Giám đốc 

Công ty điện lực Lạng Sơn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về 

việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cấy TBA 

chống quá tải, giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng cho khu vực các 

huyện Chi Lăng, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, Lộc Bình, Tràng Định; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tại Tờ trình số      

25/TTr-TTPTQĐ, ngày 02 tháng 02 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và Tổ công tác 

giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cấy TBA chống 

quá tải, giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng cho khu vực các huyện 

Chi Lăng, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, Lộc Bình, Tràng Định gồm các ông, bà 

có tên sau: 

I. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm: 

1. Ông Hoàng Như Bách, Phó Chủ tịch UBND huyện Chủ tịch Hội đồng 

2. Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện  P. Chủ tịch Hội đồng 
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3. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thành viên; 

4. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thành viên; 

5. Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thành viên; 

6. Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành viên; 

7. Ông Vũ Khánh Toàn – Phó giám đốc Công ty Điện  

lực Lạng Sơn 

Thành Viên; 

9. Ông Đào Xuân Thanh – Giám đốc Điện lực Tràng Định Thành Viên; 

10. Ông Ngô Văn Ngân – Phó Ban quản lý dự án Công  

ty Điện lực Lạng Sơn 

Thành Viên; 

11. Chủ tịch UBND xã Chi Lăng Thành viên; 

12. Đại diện hộ gia đình bị thu hồi đất  Thành viên; 

         II. Mời tham gia thành viên Hội đồng  

1. Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc VN huyện  

2. Lãnh đạo Hội Nông dân huyện  

3. Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ xã Chi Lăng  

III. Tổ công tác giúp việc Hội đồng, gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông Nguyễn Quốc Cương – Cán bộ TTPTQĐ huyện  Tổ trưởng; 

2. Ông Lương Thành Chuyên – Cán bộ TTTPTQĐ huyện Tổ viên; 

3. Ông Nông Mạnh Đức – Cán bộ TTTPTQĐ huyện Tổ viên; 

4. Ông Bế Minh Tuấn – Cán bộ TTTPTQĐ huyện Tổ viên; 

5. Ông Phạm Hợp – Cán bộ Ban QLDA, Công ty Điện lực 

Lạng Sơn. 

Tổ Viên; 

6. Ông Nguyễn Văn Hoàng – Trưởng phòng KH-KT-AT 

Điện lực Tràng Định 

Tổ Viên; 

7. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Cán bộ phòng KH-KT-AT Điện 

lực Tràng Định 

Tổ Viên; 

8. Công chức địa chính xã Chi Lăng Tổ viên; 

9. Các ông (bà) Trưởng thôn có dự án Tổ viên; 

 Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng và Tổ công tác giúp việc Hội đồng: 

1. Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Tham mưu giúp UBND 

huyện lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể và 

quyết định theo đa số, trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo phía 

có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng. 
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2. Tổ công tác có trách nhiệm kiểm kê lập phương án bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư trình Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện. 

3. Hội đồng và Tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

được hưởng chi phí theo quy định hiện hành và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

4. Chủ đầu tư bảo đảm đầy đủ kinh phí để phối hợp với Hội đồng thực hiện 

công tác chi trả kịp thời tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các đối tượng bị 

ảnh hưởng đúng chế độ chính sách hiện hành theo quy định Nhà nước. 

5. Ủy ban nhân dân xã có trách nghiệm: Tuyên truyền về mục đích thu hồi 

đất; Xác nhận hồ sơ đo đạc, kiểm đếm; Xác nhận về nhân khẩu, hộ khẩu, việc cư 

trú của hộ gia đình, cá nhân, nguồn sống và thu nhập chủ yếu từ đất nông 

nghiệp, tỉ lệ mất đất đất của các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án.  

6. Đại diện những người bị thu hồi đất có trách nhiệm phản ánh nguyện 

vọng của người bị thu hồi đất, người phải di chuyển chỗ ở; vận động những đối 

tượng bị ảnh hưởng bởi công trình thực hiện việc giao mặt bằng cho Nhà nước 

thi công công trình. 

Điều 3. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện trực tiếp ký hợp đồng với 

chủ đầu tư và sử dụng con dấu của Trung tâm Phát triển quỹ đất để giao dịch, thực 

hiện công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.  

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ 

quan có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND-UBND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: Văn thư, (TTPTQĐ). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

Vũ Đức Thiện 
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