UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3453 /VP-KTN

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 8 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện hỗ trợ khác cho các hộ
gia đình bị ảnh hưởng dự án Đường
đến trung tâm các xã Xuân Dương Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã
Thái Bình (huyện Đình Lập)

Kính gửi:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Lộc Bình.
Xem xét Báo cáo số 430/BC-STNMT ngày 13/8/2019 của Sở Tài nguyên
và Môi trường về kết quả xem xét đề nghị của UBND huyện Lộc Bình về hỗ trợ
đất bị thu hồi để thực dự án đường giao thông, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cho phép
UBND huyện Lộc Bình áp dụng Khoản 3 Điều 16 Quyết định số 12/2015/QĐUBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh Quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Đất đai và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ
về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn, để thực hiện hỗ trợ đối với phần diện tích 355,7 m2 đất có nguồn gốc do các
hộ dân thôn Bản Tó, xã Nam Quan, huyện Lộc Bình nắn suối Thồng Lốc, cải tạo
thành đất trồng cây hàng năm khác thuộc phạm vi ảnh hưởng dự án Đường đến
trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình
(huyện Đình Lập).
Mức hỗ trợ bằng một (01) lần giá đất trồng cây hàng năm khác quy định
tại Bảng giá đất được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 29/2014/QĐUBND ngày 20/12/2014.
2. UBND huyện Lộc Bình có trách nhiệm lập, phê duyệt phương án và chi
trả kinh phí hỗ trợ đối với phần diện tích 355,7 m2 đất nêu trên cho các hộ gia
đình theo quy định.
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, XD;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng: KTN, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KTN (NNT).
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