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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Lạng Sơn, ngày  06 tháng 6 năm 2018 
 

V/v bồi thường, hỗ trợ và tái định 
cư đường Bản Nằm - Bình Độ - 

Đào Viên  

 
Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Ban Quản lý DA ĐTXD các công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn; 
- UBND huyện Tràng Định. 

 

Xem xét Báo cáo số 154/BC-UBND ngày 28/5/2018 của UBND huyện Tràng 
Định về tình hình thực hiện công tác bồi thường GPMB công trình: Đấu nối đường 
Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên (ĐH.02) với đường tuần tra biên, đồng chí Lý Vinh 
Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn khẩn trương bàn giao 
cho UBND huyện Tràng Định quản lý các thửa đất đã được thu hồi làm bãi đổ thải 
phục vụ thi công công trình: Kè bảo vệ bờ sông, suối biên giới trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn (tại thôn Pác Lạn, xã Đào Viên), thời hạn xong trước ngày 12/6/2018. 

2. UBND huyện Tràng Định phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn để tiếp nhận, quản lý các 
thửa đất nêu tại Mục 1 Văn bản này, bố trí tái định cư cho 04 hộ gia đình, cá nhân 
tại thôn Pác Lạn bị ảnh hưởng bởi dự án Đấu nối đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào 
Viên (ĐH.02) với đường tuần tra biên giới theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh 
tại Thông báo số 175/TB-UBND ngày 17/4/2018, bàn giao mặt bằng thi công trong 
tháng 6/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
 Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: GTVT, TN&MT; 
- Ban Quản lý DA đầu tư xây dựng; 
- C, PCVP UBND tỉnh; 
  các Phòng: KTN, TH; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  
 
 
 
  

Dương Văn Chiều 
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