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Lạng Sơn, ngày  12 tháng 6 năm 2018 
 

V/v giải phóng mặt bằng Dự án 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng 
xã hội khu tái định cư và dân cư 

nông thôn xã Hữu Khánh 

 
Kính gửi:  

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

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 183/BC-STNMT ngày 30/5/2018 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. Mức hỗ trợ khác là 9.000 đồng/m2 đối với các hộ gia đình, cá nhân đã 
được tạm giao đất để thực hiện mô hình trồng cây ăn quả tại xã Hữu Khánh, nay bị 
thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu tái 
định cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh. 

2. Huyện Lộc Bình tiếp tục sử dụng giá đất cụ thể đã phê duyệt tại Quyết 
định số 721/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh để tính bồi thường, hỗ trợ 
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./. 

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

 CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
  
 
 
 
  

Phùng Quang Hội 
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