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Thạch Hà, ngày 08 tháng 4 năm 2019 

 

  Kính gửi:  

- Tổ công tác theo Quyết định số 1919/QĐ-UBND; 

- UBND các xã: Thạch Long, Thạch Thanh, Thạch 

Tiến, Việt Xuyên, Thạch Ngọc; 

- Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ TĐC các dự án đầu tư 

trên địa bàn huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

  

Trên cơ sở báo cáo kết quả rà soát nhiệm vụ GPMB Dự án thủy lợi Bắc 

Hà của Tổ công tác theo Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 21/3/2019. Để 

đảm bảo bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công theo đúng tiến độ, Chủ tịch 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, các đơn vị có liên quan tập trung triển khai 

khẩn trương, quyết liệt một số nhiệm vụ sau: 

I. Nhiệm vụ giao các địa phương, các đơn vị liên quan: 

1. Tại xã Thạch Ngọc: 

- Giao UBND xã Thạch Ngọc lập hồ sơ, đề nghị thông báo thu hồi đất đối 

với các hộ ảnh hưởng tuyền đường công vụ, hoàn thành gửi Phòng TN&MT 

trước ngày 10/4/2019. 

- Giao Hội đồng bồi thường lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đối 

với các hộ gia đình có đất ảnh hưởng bởi tuyến đường công vụ, hoàn thành gửi 

Phòng TN&MT thẩm định trước ngày 25/4/2019. 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu thu hồi đất, phê duyệt 

kinh phí bồi thường hỗ trợ, hoàn thành trước ngày 30/4/2019. 

2. Tại xã Thạch Tiến:  

- Giao UBND xã Thạch Tiến: 

+ Hoàn thành xác minh nguồn gốc đất đai đối với diện tích đất có kiến 

nghị chưa được bồi thường của hộ ông Nguyễn Danh Minh, hộ ông Lê Đình 

Hồng, lập hồ sơ gửi Hội đồng bồi thường trước ngày 10/4/2019. 

+ Lập hồ sơ đề nghị thông báo thu hồi đất gửi phòng TN&MT trước ngày 

15/4/2019. 

+ Vận động hộ gia đình ông Nguyễn Danh Minh thực hiện nghĩa vụ tài 

chính để được giao đất, cấp GCN QSD đất. 

- Giao Hội đồng bồi thường: 

+ Hoàn thành lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ gia 

đình ông Lê Đình Hồng gửi Phòng TN&MT trước ngày 20/4/2019. 



+ Hoàn thành lập phương án bồi thường, hỗ trợ (nếu có) đối với phần diện 

tích đất có kiến nghị chưa được bồi thường của hộ ông Nguyễn Danh Minh, hộ 

ông Lê Đình Hồng, gửi phòng TN&MT trước ngày 20/4/2019. 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

+ Tham mưu thẩm định phương án tái định cư đối với hộ gia đình ông Lê 

Đình Hồng, hoàn thành trước ngày 25/4/2019. 

+ Tham mưu thu hồi đất, thẩm định, tham mưu phê duyệt kinh phí bồi 

thường hỗ trợ, hoàn thành trước ngày 30/4/2019. 

3. Tại xã Việt Xuyên: 

- Giao UBND xã Việt Xuyên chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành liên 

quan tổ chức giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất giữa ông Phan Huy 

Phố và ông Phan Bá Tương trước ngày 10/4/2019. 

- Giao Hội đồng bồi thường hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ của 

các hộ gia đình còn lại gửi phòng TN&MT trước ngày 20/4/2019. 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu thu hồi đất, thẩm định, 

tham mưu phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ, hoàn thành trước ngày 

25/4/2019. 

4. Tại xã Thạch Thanh: 

- Giao UBND xã Thạch Thanh: 

+ Rà soát, xác định lại nguồn gốc đất đai của 26 hộ sản xuất nông nghiệp, 

hoàn thành gửi hồ sơ về Hội đồng bồi thường trước ngày 10/4/2019. 

+ Tiếp tục thông báo, hướng dẫn hộ ông Nguyễn Bá Canh cung cấp đầy 

đủ giấy tờ pháp lý đối với diện tích nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Bá 

Hạp, hoàn thành trước ngày 10/4/2019. 

+ Lập hồ sơ đề nghị thông báo thu hồi đất đối với các hộ gia đình: 

Nguyễn Doãn Bá, Nguyễn Doãn Hồng, Nguyễn Bá Canh, Nguyễn Tùng Lâm, 

Lê Ngọc Châu và Đất Nhà thờ họ Nguyễn Bá. 

- Giao Hội đồng bồi thường: 

+ Hoàn thành lập phương án bồi thường, hỗ trợ gửi phòng TN&MT, thời 

gian cụ thể cho các trường hợp như sau: 

+ Đối với 26 hộ sản xuất nông nghiệp, hoàn thành trước ngày 15/4/2019. 

+ Đối với các hộ gia đình: Nguyễn Doãn Bá, Nguyễn Doãn Hồng, 

Nguyễn Bá Canh, Nguyễn Tùng Lâm, Lê Ngọc Châu và Đất Nhà thờ họ Nguyễn 

Bá và chủ doanh nghiệp Lê Thuần Cầm hoàn thành trước ngày 20/4/2019. 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu thu hồi đất, thẩm 

định, tham mưu phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ, hoàn thành trước ngày 

25/4/2019. 

5. Tại xã Thạch Long: 

- Giao UBND xã Thạch Long: 

+ Tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ nhận tiền, thực hiện nghĩa vụ tài 

chính nhận đất tái định cư. 

+ Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành có liên quan tổ chức làm việc, 

trả lời các kiến nghị có liên quan đến hỗ trợ đào tạo nghề, lưới ngư cụ, đường 



điện 04kv, cầu phao sang nhà thờ, xem xét mua đất tại khu tái định cư; thời 

điểm sử dụng đất, bổ sung suất tái định cư… 

+ Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành liên quan tổ chức giải quyết 

tranh chấp liên quan đến các hộ gia đình Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Quang 

Trí và Nguyễn Quang Tuân, hoàn thành trước ngày 10/4/2019. 

+ Riêng đối với trường hợp thuê đất của ông Nguyễn Trí Dũng: Yêu cầu 

UBND xã Thạch Long thống nhất với hộ gia đình các nội dung liên quan đến 

thanh lý hợp đồng thuê đất và xử lý các vướng mắc khác, hoàn thành trước ngày 

15/4/2019.  
- Giao Hội đồng bồi thường: 

+ Kiểm đếm, áp giá bồi thường bổ sung đối với 5 hộ gia đình: Nguyễn 

Công Dũng, Nguyễn Công Sâm, Nguyễn Công Thi, Nguyễn Công Tài hoàn 

thành gửi Phòng TN&MT trước ngày 15/4/2019. 

+ Tham mưu UBND huyện phương án xử lý kiến nghị diện tích lô tái 

định cư của các hộ gia đình: Nguyễn Ngọc Chuyên, Nguyễn Quốc Hải, hoàn 

thành trước ngày 15/4/2019. 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, tham mưu phê duyệt 

kinh phí bồi thường hỗ trợ, hoàn thành trước ngày 25/4/2019. 

II. Giao Tổ công tác tại Quyết định số 1919/QĐ-UBND: 

 - Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi các đơn vị, địa phương để 

triển khai thực hiện kịp thời; 

 - Tham mưu các giải pháp bổ cứu, định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND huyện 

theo quy định. 

 Yêu cầu UBND các xã, các đơn liên quan nghiêm túc triển khai thực 

hiện./.  

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

 - Chánh Văn phòng UBND; 

 - Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Việt Hà 
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