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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ công tác rà soát diện tích đất sông, suối,  

đất chưa sử dụng và giải quyết phản ánh, kiến nghị liên quan đến  

dự án: Thủy điện Tràng Định 2 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

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 Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về 

sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 

2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về các quy 

định của pháp luật có liên quan về cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1200/QĐ-UBND  ngày 19/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp 

thuận nhà đầu tư; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5505750256 ngày 05/7/2021 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp; 

 Theo đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tại Tờ trình số 128/TTr-

TTPTQĐ ngày 28/7/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác rà soát diện tích đất sông, suối, đất chưa sử 

dụng và giải quyết phản ánh, kiến nghị liên quan liên quan đến dự án: Thủy điện 

Tràng Định 2 gồm các ông, bà sau: 
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1. Ông Nông Việt Vinh               - Giám đốc TTPTQĐ huyện - Tổ trưởng; 

2. Ông Bế Văn Sự 
- Phó Trưởng phòng Tài 

Nguyên và Môi trường huyện 

- Tổ phó; 

3. Ông Nguyễn Quốc Cương     - Viên chức TTPTQĐ huyện - Tổ viên; 

4. Ông Bế Minh Tuấn           - Viên chức TTPTQĐ huyện  - Tổ viên; 

5. Ông Nông Mạnh Đức           - Cán bộ TTPTQĐ huyện - Tổ viên; 

5. Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường huyện           - Tổ viên; 

6. Chuyên viên phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện           - Tổ viên; 

7. Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện           - Tổ viên; 

8. Đại diện ban quản lý dự án Thủy điện Tràng Định 2 - Tổ viên; 

9. Chủ tịch UBND các xã Đào Viên, Kháng Chiến, Quốc Việt - Tổ viên; 

10. Công chức địa chính các xã Đào Viên, Kháng Chiến, Quốc Việt - Tổ viên; 

11. Các ông (bà) Trưởng thôn của các xã có đất bị ảnh hưởng bởi dự án - Tổ viên; 

Điều 2. Tổ công tác rà soát diện tích đất sông, suối, đất chưa sử dụng và 

giải quyết phản ánh, kiến nghị liên quan đến dự án: Thủy điện Tràng Định 2 có 

quyền hạn và nhiệm vụ như sau: 

1. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc đầu tư, xây dựng dự án để mọi 

người dân được biết và cùng thực hiện. 

2. Kiểm tra, rà soát hiện trạng các thửa đất trên Bản đồ địa chính thể hiện 

là đất sông, suối, đất chưa sử dụng. 

3. Kiểm tra, rà soát tại thực địa các thửa đất có vướng mắc về bồi thường, 

hỗ trợ theo nội dung kiến nghị và phản ánh của công dân; tham mưu cho UBND 

huyện giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân theo thẩm quyền. 

4. Trong quá trình thực hiện có quyền yêu cầu các hộ gia đình cung cấp 

giấy tờ liên quan để phục vụ công tác giải quyết các kiến nghị, phản ánh của 

công dân. 

5. Tổ công tác rà soát diện tích đất sông, suối, đất chưa sử dụng và giải 

quyết phản ánh, kiến nghị liên quan đến dự án: Thủy điện Tràng Định 2 làm việc 

theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Giao Công ty Tân Việt Bắc (chủ đầu tư): Chuẩn bị bản trích đo địa chính 

khu đất liên quan đến sông, suối, đất chưa sử dụng trong dự án: Thủy điện Tràng 

Định 2; bố trí phương tiện đi lại và hậu cần cho Tổ công tác. 
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Các thành phần trong Tổ công tác bố trí, sắp xếp công việc của cơ quan, 

đơn vị để tham gia theo sự phân công của Tổ trưởng. 

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

quan, đơn vị 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 và UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Như Bách 
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