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                          Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Đình Lập; 

- Công ty cổ phần Chè Thái Bình Lạng Sơn. 
 

Xem xét Báo cáo số 300/BC-STNMT ngày 30/6/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường báo cáo kết quả kiểm tra nội dung kiến nghị của Công ty cổ phần 

chè Thái Bình về thông báo thu hồi đất của UBND huyện Đình Lập để thực hiện 

dự án xây dựng Khu dân cư và Chợ trung tâm thị trấn Nông trường Thái Bình, 

đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu Công ty cổ phần Chè Thái Bình Lạng Sơn: 

- Nghiêm túc thực hiện Thông báo thu hồi đất số 253/TB-UBND  ngày  

06/5/2020  của  UBND  huyện  Đình  Lập; chủ động phối hợp với các cơ quan 

liên quan của huyện Đình Lập thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm 

đếm và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình hạ tầng 

Khu dân cư và Chợ trung tâm thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập 

theo quy định. 

- Quản lý chặt chẽ quỹ đất đã được UBND tỉnh giao, cho thuê; chủ động 

rà soát, xây dựng phương án sử dụng đất có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

497/UBND-KT ngày 15/5/2020 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 

32/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. UBND huyện Đình Lập: 

- Chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND thị trấn Nông trường Thái Bình phối 

hợp, hướng dẫn Công ty cổ phần Chè Thái Bình Lạng Sơn thực hiện việc điều 

tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất để 

xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình hạ tầng Khu dân 

cư và Chợ trung tâm thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập theo quy 

định. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về lĩnh vực đất đai 

nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao của các tổ chức, cá nhân về 

chủ trương thực hiện các dự án phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội trên 

địa bàn huyện. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường phối hợp với các cơ quan liên 

quan thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định của pháp 
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luật về lĩnh vực đất đai để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các thiếu sót, vi 

phạm về đất đai; hướng dẫn UBND huyện Đình Lập lập hồ sơ xin giao đất để 

thực hiện xây dựng công trình hạ tầng Khu dân cư và Chợ trung tâm thị trấn 

Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập sau khi thực hiện xong việc giải phóng 

mặt bằng 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: XD, NN&PTNT; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng: THNC, BTCD, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(NNT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
 


		2020-07-08T10:01:26+0700


		2020-07-08T15:12:28+0700


		2020-07-08T15:12:28+0700


		2020-07-08T15:12:28+0700




