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Số: 1647 /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 23 tháng 8  năm 2019 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh, bổ sung giá trị bồi thường về đất đối với  
17 hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị Phú Lộc I, 

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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 quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-
CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
khi Nhà nước thu hồi đất;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
316/TTr-STNMT ngày 16/8/2019, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung giá trị bồi thường về đất đối với 17 hộ gia 
đình đã được phê duyệt tại Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 22/5/2007 của 
UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán chi phí BTTH, GPMB dự án Khu đô thị 
Phú Lộc I (giai đoạn II) địa phận phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn 
(theo Biểu tổng hợp giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB công trình: Khu đô thị Phú 
Lộc I - Thành phố Lạng Sơn, giai đoạn II), cụ thể như sau:  

Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ sau điều chỉnh là 4.989.805.751 đồng (Bốn 
tỷ, chín trăm tám mươi chín triệu, tám tăm linh năm nghìn, bẩy trăm năm mươi 
mốt đồng), trong đó: 

- Bồi thường hỗ trợ về đất: 3.728.469.880 đồng;  

- Nhà cửa, vật kiến trúc: 1.199.615.871 đồng; 

- Hỗ trợ ổn định sản xuất: 2.520.000 đồng; 

- Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp: 6.000.000 đồng; 

- Hỗ trợ di chuyển chỗ ở và thuê nhà: 53.200.000 đồng; 
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Thu nghĩa vụ tài chính: 1.781.722.250 đồng. 

(Có biểu tính chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND thành phố Lạng Sơn có trách nhiệm công khai Quyết định này; 
tổ chức chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình theo quy định. 

2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên cổng 
thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch 
UBND thành phố Lạng Sơn, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần 
Đầu tư xây dựng Hoàng Dương và 17 hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án Khu đô 
thị Phú Lộc I có tên trong danh sách điều chỉnh, bổ sung chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- PCVP UBND tỉnh,  
 các phòng: KTN, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(NNT). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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