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Số: 2834 /VP-KTN 

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

 
Lạng Sơn, ngày 23 tháng 7 năm 2018 

V/v giải phóng mặt bằng Dự án  
Cầu thị trấn Lộc Bình 

 

 
             Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND huyện Lộc Bình. 

 

Xem xét Báo cáo số 271/BC-STNMT ngày 10/7/2018 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về việc xem xét kiến nghị của UBND huyện Lộc Bình về công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
có ý kiến như sau: 

Đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo trên, cụ 
thể: 

1. UBND huyện Lộc Bình tiếp tục sử dụng giá đất cụ thể đã được UBND 
tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 để tính bồi 
thường cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi Dự án: Cầu thị trấn Lộc 
Bình, huyện Lộc Bình.  

2. Cho phép áp dụng giá đất tại Khu vực 1 theo Quyết định số 29/2014/QĐ-
UBND ngày 20/12/2014 của UBND tỉnh để tính hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi ngề 
nghiệp và tìm kiếm việc làm theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 20 Nghị định 
số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bời 
dự án.  

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND 
Lộc Bình và các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, NN&PTNT; 
- Ban QLDA đầu tư xây dựng; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: KTN, TH; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 

Phạm Hùng Trường 
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