
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 
 

Số:            /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2020 
ơ 

V/v đồng ý cơ chế giải phóng mặt 

bằng dự án Đường dẫn Cầu Văn An 

- Nhạc Kỳ, thuộc địa bàn huyện Văn 

Quan và huyện Văn Lãng 

 

Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông; 

- UBND các huyện: Văn Lãng, Văn Quan. 
 

Xem xét Báo cáo số 547/BC-STNMT ngày 10/11/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về đề xuất cơ chế, chính sách thực hiện công tác thu hồi đất, bồi 

thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường dẫn Cầu Văn An - Nhạc Kỳ, thuộc địa 

bàn huyện Văn Quan và huyện Văn Lãng, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý chủ trương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự 

án Đường dẫn Cầu Văn An - Nhạc Kỳ, thuộc địa bàn huyện Văn Quan và huyện 

Văn Lãng theo cơ chế đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản trên. 

Để tổ chức triển khai thực hiện, UBND tỉnh giao: 

1. UBND các huyện: Văn Quan, Văn Lãng chỉ đạo kiểm tra, rà soát và thực 

hiện điều chỉnh lại tên dự án thành “Đường dẫn Cầu Văn An - Nhạc Kỳ” tại tất cả 

các văn bản liên quan đến công tác thu hồi đất thực hiện dự án mà 02 huyện đã 

ban hành. 

2. UBND huyện Văn Lãng rà soát, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường thực hiện các thủ tục bổ sung, cập nhật danh mục dự án thu hồi đất trong 

năm 2021 và lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể UBND các huyện: Văn 

Quan, Văn Lãng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, lấy ý kiến Nhân dân 

và nội dung, cách thức lập biên bản thỏa thuận về công tác giải phóng mặt bằng dự 

án bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.  

4. Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông chủ động phối hợp 

với UBND 02 huyện: Văn Quan, Văn Lãng và các cơ quan liên quan hoàn thiện 

đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định để triển khai công tác tuyên truyền, vận động 

nhân dân và thu hồi đất theo chủ trương đã được UBND tỉnh đồng ý. 

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; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Thanh tra tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
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