
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:359 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

(Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018, 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Vương Xuân Hoàn. 

 - Địa chỉ thường trú: Thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 2.082,2 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích 

dự kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại 

đất  

Diện tích 

(m
2
) 

1 133 49 BHK 914,5 xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 



2 133 92 BHK 873,3 tỉnh Lạng Sơn 

3 133 192 ONT 294,4 

Tổng      2.082,2  

- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Vương Xuân Hoàn có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

  
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 360/TB-UBND             Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Vương Văn Slin. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 253,0 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích 

dự kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại 

đất  

Diện tích 

(m
2
) 

1 143 128 ONT 253,0 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng  
 

 
253,0  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Vương Văn Slin có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 361 /TB-UBND          Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Vương Văn Sin. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 802,3 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 104 ONT, CLN 802,3 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      802,3  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Vương Văn Sin có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 362 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 

 
 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Nông Văn Chinh. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 1.467,4 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 119 BHK 1.049,8 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 
2 133 187 ONT, CLN 417,6 

Tổng   1.467,4 



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Nông Văn Chinh có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 363/TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

(Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Nguyễn Văn Chiến. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 551,7 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 57 ONT, CLN 551,7 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      551,7  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Nguyễn Văn Chiến có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 364 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Nguyễn Mai Hương. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 300,7 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích 

dự kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại 

đất  

Diện tích 

(m
2
) 

1 143 55 ONT 300,7 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      300,7  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Nguyễn Mai Hương có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 365 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Mã Văn Phi. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 198,3 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích 

dự kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại 

đất  

Diện tích 

(m
2
) 

1 143 126 ONT 198,3 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      198,3  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Mã Văn Phi có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải, 

tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá thực 

hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn 

liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt 

buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 366 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Xuân Pù. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 5.760,2 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 57 BHK 1.212,4 xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 2 133 120 BHK 2.380,8 



3 133 143 BHK 711,4 

4 133 182 LNK 153,0 

5 142 21 LUK 268,5 

6 143 20 ONT, CLN 778,7 

7 144 171 NHK 255,4 

Tổng      5.760,2  

- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Xuân Pù có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 367 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 

 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

/TTr-TNMT ngày   /   /2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Xuân Lộc. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 378,9 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 103 ONT 378,9 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      378,9  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Xuân Lộc có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 368 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Vinh Oanh. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 5.662,1 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 66 BHK 1.340,0 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 
2 133 77 BHK 636,5 

3 133 94 LUK 1.156,0 



4 133 144 ONT, CLN 515,4 

5 133 159 BHK 1.201,8 

6 143 27 NHK 117,3 

7 143 46 NHK 85,9 

8 143 51 NHK 212,4 

9 143 66 NHK 256,6 

10 143 81 NHK 140,2 

Tổng      5.662,1  

- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Vinh Oanh có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 369 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Văn Vương. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 423,6 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 177 ONT, CLN 423,6 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      423,6  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Văn Vương có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 370 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Văn Vinh. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 126,7 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 123 LNK 126,7 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      126,7  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Văn Vinh có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 371 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27 /7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Văn Thảo. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 317,4 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 141 BHK 317,4 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      317,4  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Văn Thảo có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:372 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Văn Thanh. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 350,3 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 85 ONT 350,3 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      350,3  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Văn Thanh có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 373 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Văn Thắng. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 3.382,6 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 147 BHK 191,1 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 
2 143 26 NHK 133,1 

3 143 58 NHK 236,4 



4 143 59 NHK 203,9 

5 143 70 ONT, CLN 503,5 

6 143 72 NHK 82,4 

7 143 87 NHK 487,4 

8 143 88 NHK 128,2 

9 144 180 NHK 831,4 

10 144 188 NHK 585,2 

Tổng      3.382,6  

- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Văn Thắng có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 374 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Văn Tâm. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 4.098,8 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 22 BHK 198,4 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 
2 133 35 BHK 344,5 

3 133 36 BHK 479,5 



4 133 82 BHK 1.505,1 

5 133 85 BHK 664,5 

6 133 163 BHK 312,5 

7 143 78 LUK 338,8 

8 143 97 ONT 103,6 

9 143 117 LUK 151,9 

Tổng      4.098,8  

- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Văn Tâm có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:375 /TB-UBND       Đình Lập, ngày31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Văn Quyết. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 4.288,0 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 34 BHK 96,0 

xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

2 133 56 LUK 515,2 

3 133 67 BHK 162,8 

4 133 74 BHK 445,4 



5 133 76 BHK 453,3 

6 143 49 LUK 679,4 

7 143 50 NHK 134,0 

8 143 52 NHK 621,8 

9 143 92 LUK 215,0 

10 143 98 ONT 161,6 

11 143 210 LUK 803,5 

Tổng      4.288,0  

- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Văn Quyết có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 376 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Văn Ó. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 274,2 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 155 ONT 274,2 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      274,2  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Văn Ó có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải, 

tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá thực 

hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn 

liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt 

buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 377 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Văn Ngọc. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 5.213,1 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 133 BHK 1.585,0 

xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn 

2 143 28 NHK 258,8 

3 143 73 NHK 106,8 

4 143 89 NHK 219,4 

5 143 99 NHK 277,9 



6 143 101 NHK 222,7 

7 143 112 NHK 115,4 

8 143 115 NHK 221,6 

9 143 116 NHK 236,9 

10 143 118 LUK 224,5 

11 143 120 NHK 124,5 

12 143 143 NHK 687,6 

13 143 144 ONT 379,1 

14 143 150 NHK 290,3 

15 143 159 NHK 117,4 

16 143 168 NHK 145,2 

Tổng      5.213,1  

- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  
Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Văn Ngọc có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 378 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Văn Muôn. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 4.367,7 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 135 ONT, CLN 685,8 xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 2 133 165 BHK 595,8 



3 143 68 LNK 359,6 

4 143 107 NHK 1.184,8 

5 144 147 NHK 131,3 

6 144 158 NHK 615,7 

7 144 177 LUK 794,7 

Tổng      4.367,7  

- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Văn Muôn có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 379/TB-UBND       Đình Lập, ngày31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Văn Môn. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 552,1 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 191 LNK 552,1 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      552,1  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Văn Môn có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 380 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Văn Lưu. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 110,1 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 78 LNK 110,1 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      110,1  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Văn Lưu có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 381 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Văn Long. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 284,7 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 71 ONT 284,7 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      284,7  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Văn Long có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 382/TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Văn Lộc. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 339,6 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích 

dự kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện 

tích (m
2
) 

1 143 100 ONT 339,6 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      339,6  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Văn Lộc có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:383/TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Văn Linh. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 4.497,0 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 101 LUK 529,8 xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 2 133 116 BHK 333,3 



3 133 146 BHK 302,0 

4 133 158 ONT, CLN 717,6 

5 133 189 LNK 463,9 

6 143 14 NHK 201,2 

7 143 83 NHK 1.316,3 

8 143 86 NHK 632,9 

Tổng      4.497,0  

- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Văn Linh có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 384/TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Văn Lản. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 5.764,5 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 8 LUK 79,5 

xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

2 133 10 LUK 102,6 

3 133 12 LUK 751,7 

4 133 14 LUK 544,6 

5 133 17 BHK 675,6 



6 133 103 LUK 324,9 

7 133 104 LUK 141,6 

8 133 105 LUK 185,3 

9 133 106 LUK 189,6 

10 133 107 LUK 274,0 

11 133 108 LUK 215,3 

12 133 117 BHK 188,2 

13 133 118 BHK 158,2 

14 133 121 BHK 832,3 

15 133 122 ONT, CLN 498,3 

16 143 105 LNK 602,8 

Tổng      5.764,5  

- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  
Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Văn Lản có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 385 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/ 7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Văn Hội. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 219,6 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 157 ONT 219,6 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      219,6  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Văn Hội có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 386 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Văn Hiếu. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 199,1 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 114 NHK 101,5 xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 2 143 124 NHK 97,6 

Tổng      199,1  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Văn Hiếu có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 387 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Văn Hiệp. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 230,8 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 156 ONT 230,8 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      230,8  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Văn Hiệp có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 388 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31  tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Văn Dương. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 570,9 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 62 NHK 570,9 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      570,9  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Văn Dương có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:389 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Văn Động. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 335,3 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 212 NHK 335,3 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      335,3  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Văn Động có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 390 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Văn Điểm. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 4.492,9 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 142 BHK 348,2 

xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn 

2 133 151 BHK 105,1 

3 133 180 ONT 119,6 

4 134 96 LUK 240,5 

5 134 98 LUK 67,6 



6 134 99 LUK 182,8 

7 134 100 LUK 501,9 

8 134 101 LUK 271,6 

9 134 109 LUK 106,7 

10 135 174 LUK 226,7 

11 135 188 LUK 213,4 

12 135 189 LUK 286,2 

13 135 190 LUK 264,4 

14 135 191 LUK 248,7 

15 143 3 NHK 279,5 

16 143 196 NHK 619,7 

17 143 216 NHK 410,3 

Tổng      4.492,9  

- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  
Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Văn Điểm có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 391 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31  tháng 7năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Văn Cờ. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 424,1 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 109 ONT, CLN 424,1 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      424,1  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Văn Cờ có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 392 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Văn Bộ. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 1.037,6 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 23 BHK 763,7 xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 2 133 99 ONT 273,9 

Tổng      1.037,6  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Văn Bộ có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 393 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Văn Bình. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 631,3 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 54 ONT, CLN 631,3 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      631,3  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Văn Bình có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 394/TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Văn Báo. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 5.194,9 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 75 BHK 817,5 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 
2 133 95 BHK 878,4 

3 143 95 ONT, CLN 742,6 



4 143 152 NHK 117,2 

5 143 153 NHK 127,9 

6 143 154 NHK 1.084,4 

7 143 165 NHK 382,9 

8 143 172 NHK 1.044,0 

Tổng      5.194,9  

- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Văn Báo có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
 

 

 

 

 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 395 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31  tháng 7 năm 2018 

 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Văn An. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 6.839,0 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 87 LUK 1.154,9 

xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

2 133 97 BHK 1.761,6 

3 133 134 ONT, CLN 697,0 

4 143 108 NHK 1.178,6 



5 143 111 NHK 392,0 

6 143 130 NHK 258,0 

7 144 135 LUK 168,4 

8 144 136 LUK 157,3 

9 144 137 LUK 161,6 

10 144 138 LUK 207,3 

11 144 140 LUK 76,0 

12 144 141 NHK 114,0 

13 144 148 LUK 90,0 

14 144 149 LUK 221,6 

15 144 150 LUK 200,7 

Tổng      6.839,0  

- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  
Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Văn An có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 396 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Ngọc Bích. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 632,1 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 145 ONT, CLN 632,1 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      632,1  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Ngọc Bích có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 397 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Minh Thạch. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 984,3 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 140 ONT, CLN 984,3 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      984,3  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Minh Thạch có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 398 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Minh Dương. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 118,2 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 69 ONT 118,2 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      118,2  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Minh Dương có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 399 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Đức Xuân. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 2.474,2 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 54 LUK 87,8 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 
2 133 55 LUK 544,7 

3 133 64 BHK 497,9 



4 133 86 BHK 539,4 

5 143 65 LUK 417,9 

6 143 218 LUK 386,5 

Tổng      2.474,2  

- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Đức Xuân có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 400/TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Chu Văn Slay. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 2.229,8 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 6 LUK 299,0 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 
2 143 7 LUK 608,1 

3 143 35 LUK 597,0 



4 143 36 NHK 187,1 

5 143 37 NHK 242,3 

6 143 39 ONT 296,3 

Tổng      2.229,8  

- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Chu Văn Slay có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 401 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Chu Văn Dũng. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 309,8 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 38 ONT 309,8 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      309,8  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Chu Văn Dũng có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 402 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7  năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Bùi Ngọc Tới. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 130,6 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 224 NHK 130,6 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      130,6  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Bùi Ngọc Tới có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải, 

tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá thực 

hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn 

liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt 

buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 403 /TB-UBND       Đình Lập, ngày31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Bế Văn Thanh. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 301,0 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 8 ONT 301,0 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      301,0  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/12/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Bế Văn Thanh có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 404 /TB-UBND       Đình Lập, ngày31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Bế Văn Toán. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 295,5 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 43 ONT 295,5 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      295,5  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Bế Văn Toán có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải, 

tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá thực 

hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn 

liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt 

buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 405/TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Bế Văn Sáng. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 186,0 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 24 LNK 186,0 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      186,0  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Bế Văn Sáng có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải, 

tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá thực 

hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn 

liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt 

buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 406/TB-UBND       Đình Lập, ngày 31  tháng 7năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Bế Văn Quang. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 1.028,6 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 160 BHK 98,3 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 
2 143 23 ONT 197,9 

3 143 44 NHK 462,1 



4 143 45 NHK 150,2 

5 143 151 LNK 120,1 

Tổng      1.028,6  

- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Bế Văn Quang có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 407 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Bế Văn Phương. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 80,6 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 223 NHK 80,6 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      80,6  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Bế Văn Phương có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 408 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Bế Văn Phong. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 531,7 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 197 ONT, CLN 531,7 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      531,7  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Bế Văn Phong có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 409 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Bế Văn Lít. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 3.268,1 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 141 LNK 876,6 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 
2 143 149 LUK 952,7 

3 143 158 NHK 1.255,8 



4 143 174 ONT 183,0 

Tổng      3.268,1  

- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Bế Văn Lít có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải, 

tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá thực 

hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn 

liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt 

buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 410 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Bế Văn Liên. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 3.468,3 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 137 BHK 724,8 xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 2 133 164 BHK 111,2 



3 135 272 NHK 21,4 

4 143 41 ONT 282,1 

5 143 127 ONT 259,8 

6 143 137 LNK 795,2 

7 144 178 LUK 432,3 

8 144 184 LUK 841,5 

Tổng      3.468,3  

- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Bế Văn Liên có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải, 

tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá thực 

hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn 

liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt 

buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 411 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31  tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Bế Văn Lân. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 2.855,3 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 93 BHK 416,1 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 
2 133 132 BHK 1.016,3 

3 133 170 LUK 92,5 



4 133 172 BHK 166,1 

5 143 13 NHK 499,2 

6 143 138 LNK 434,2 

7 144 133 NHK 102,4 

8 144 134 LUK 128,5 

Tổng      2.855,3  

- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Bế Văn Lân có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải, 

tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá thực 

hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn 

liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt 

buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 412 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31  tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Bế Văn Đức. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 509,6 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 22 ONT 251,5 xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 2 143 142 NHK 258,1 

Tổng      509,6  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Bế Văn Đức có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải, 

tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá thực 

hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn 

liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt 

buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 413/TB-UBND       Đình Lập, ngày 31  tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Bế Văn Diện. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 257,4 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 21 ONT 257,4 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      257,4  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Bế Văn Diện có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải, 

tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá thực 

hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn 

liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt 

buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 414 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Bế Văn Bất. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 436,3  m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 154 ONT, CLN 436,3 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      436,3  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Bế Văn Bất có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải, 

tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá thực 

hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn 

liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt 

buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 415 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31  tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Bế Trọng Phúc. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 1.867,8 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 131 BHK 601,4 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 
2 143 42 ONT 159,0 

3 144 182 LUK 394,4 



4 144 183 LUK 713,0 

Tổng      1.867,8  

- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Bế Trọng Phúc có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 416 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31  tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Bế Duy Lực. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 6.025,9 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 138 BHK 926,7 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 
2 133 139 ONT, CLN 983,1 

3 133 197 LNK 511,9 



4 134 102 LUK 403,1 

5 134 103 LUK 239,2 

6 134 104 LUK 781,2 

7 143 226 LNK 1.390,2 

8 144 151 NHK 208,2 

9 144 159 NHK 46,0 

10 144 190 LUK 373,6 

11 144 191 LUK 162,7 

Tổng      6.025,9  

- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  
Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Bế Duy Lực có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải, 

tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá thực 

hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn 

liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt 

buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 417 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31  tháng 7 năm 2018 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ bà: Vương Thị Oanh. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 1.318,0 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 75 NHK 750,7 xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 2 133 90 BHK 567,3 

Tổng      1.318,0  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ bà: Vương Thị Oanh có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 418 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ bà: Vi Thị Thọ. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 123,3 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 163 ONT 123,3 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      123,3  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ bà: Vi Thị Thọ có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh 

Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá thực hiện 

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

với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp hộ gia 

đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích 

đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc 

theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 419 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ bà: Vi Thị Giang. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 1.152,7 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 96 ONT 377,6 xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 2 144 189 NHK 775,1 

Tổng      1.152,7  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018.. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ bà: Vi Thị Giang có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải, 

tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá thực 

hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn 

liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt 

buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 420 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31  tháng 7  năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ bà: Phan Thị Mần. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 252,1 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 187 ONT 252,1 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      252,1  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ bà: Phan Thị Mần có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải, 

tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá thực 

hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn 

liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt 

buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 421 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31  tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ bà: Nông Thị Xuyên. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 1.450,3 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 90 NHK 612,3 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 
2 143 91 NHK 119,1 

3 145 8 LUK 312,0 



4 145 9 LUK 137,0 

5 145 10 LUK 180,3 

6 145 19 LUK 89,6 

Tổng      1.450,3  

- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ bà: Nông Thị Xuyên có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 422 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ bà: Nông Thị Peo. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 576,7 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 48 NHK 168,8 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 
2 143 60 NHK 24,3 

3 143 61 NHK 138,4 



4 143 74 NHK 245,2 

Tổng      576,7  

- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ bà: Nông Thị Peo có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải, 

tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá thực 

hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn 

liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt 

buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 437/TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ bà: Lộc Thị Ương. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 7.020,7 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 56 ONT, CLN 595,6 xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn 2 133 152 BHK 969,8 



3 133 184 BHK 65,0 

4 133 185 BHK 211,4 

5 133 186 BHK 237,8 

6 134 108 LUK 156,6 

7 134 116 LUK 96,5 

8 134 117 LUK 253,8 

9 134 118 LUK 504,8 

10 134 119 LUK 604,5 

11 134 130 NHK 252,4 

12 135 121 LUK 569,2 

13 135 127 LUK 109,9 

14 135 128 LUK 158,7 

15 135 129 LUK 540,8 

16 135 130 LUK 279,8 

17 135 149 LUK 163,5 

18 135 150 LUK 241,9 

19 135 151 LUK 399,7 

20 135 152 LUK 105,2 

21 135 173 LUK 79,4 

22 135 175 LUK 63,0 

23 135 176 LUK 79,9 

24 135 295 LUK 115,1 

25 135 296 LUK 166,4 

Tổng      7.020,7  

- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 



 Hộ bà: Lộc Thị Ương có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải, 

tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá thực 

hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn 

liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt 

buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 423 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ bà: Lộc Thị Hùng. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 977,0 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 196 LNK 799,7 xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 2 144 198 LUK 177,3 

Tổng      977,0  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ bà: Lộc Thị Hùng có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải, 

tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá thực 

hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn 

liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt 

buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 424/TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ bà: Hoàng Thị Yêu. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 604,4 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 79 ONT, CLN  604,4 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      604,4  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ bà: Hoàng Thị Yêu có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 425 /TB-UBND       Đình Lập, ngày31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ bà: Hoàng Thị Yến. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 501,1m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 4 ONT, CLN 501,1 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      501,1  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ bà: Hoàng Thị Yến có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 426 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ bà: Hoàng Thị Tiến. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 4.199,4 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 98 ONT, CLN 650,0 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 
2 133 193 LNK 1.442,5 

3 134 36 LUK 118,2 



4 134 40 LUK 307,9 

5 134 47 LUK 301,1 

6 134 53 LUK 316,2 

7 134 54 LUK 146,0 

8 134 56 LUK 103,9 

9 134 57 LUK 115,6 

10 134 58 LUK 235,3 

11 134 63 LUK 397,0 

12 134 156 LUK 65,7 

Tổng      4.199,4  

- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  
Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ bà: Hoàng Thị Tiến có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 427 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ bà: Hoàng Thị Sinh. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 177,1 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 84 ONT 177,1 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      177,1  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ bà: Hoàng Thị Sinh có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 428/TB-UBND       Đình Lập, ngày 31  tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ bà: Hoàng Thị Lạng. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 597,8 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 5 ONT 393,1 xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 2 143 29 NHK 204,7 

Tổng      597,8  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ bà: Hoàng Thị Lạng có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 429 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ bà: Hoàng Thị Hoá. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 177,1 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 134 ONT 177,1 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      177,1  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ bà: Hoàng Thị Hoá có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 430 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31  tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ bà: Hoàng Thị Bắc. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 646,1 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 82 ONT, CLN 646,1 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      646,1  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ bà: Hoàng Thị Bắc có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải, 

tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá thực 

hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn 

liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt 

buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 431 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31  tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ bà: Chu Thị Tiệu. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 675,6 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 192 NHK 245,4 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 
2 143 195 NHK 177,5 

3 143 199 NHK 93,4 



4 143 204 NHK 115,7 

5 143 205 LUK 43,6 

Tổng      675,6  

- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ bà: Chu Thị Tiệu có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải, 

tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá thực 

hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn 

liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt 

buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 432 /TB-UBND       Đình Lập, ngày31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ bà: Bế Thị Vinh. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 309,8 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 129 ONT 309,8 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      309,8  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ bà: Bế Thị Vinh có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải, 

tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá thực 

hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn 

liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt 

buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 433 /TB-UBND       Đình Lập, ngày31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ bà: Bế Thị Thậm. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 2.261,5 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 13 LUK 1.842,9 xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 2 133 153 ONT, CLN 418,6 

Tổng      2.261,5  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ bà: Bế Thị Thậm có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải, 

tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá thực 

hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn 

liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt 

buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 434 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31  tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ bà: Bế Hồng Bạch. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 233,0 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 110 ONT 233,0 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      233,0  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ bà: Bế Hồng Bạch có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải, 

tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá thực 

hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn 

liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt 

buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 435/TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Hoàng Anh Dũng. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 267,5 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 133 169 LUK 142,6 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 2 133 179 LNK 79,4 



3 143 18 ONT 45,5 

Tổng      267,5  

- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Hoàng Anh Dũng có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 

Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá 

thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản 

gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm 

bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 438 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Khe Mạ, xã Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 1.713,1 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 64 SKC 1.713,1 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      1.713,1  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập có trách nhiệm phối hợp 

với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình 

Hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

UBND xã Bính Xá thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích 

đất, thống kê tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo 

sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước 

triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 439 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31  tháng 7 năm 2018 
 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của: Trường Mầm non II xã Bính Xá. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 1.675,6 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 143 67 DGD 1.675,6 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tổng      1.675,6  



- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Trường Mầm non II xã Bính Xá có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa 

nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã 

Bính Xá thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê 

tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc 

xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai 

kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
- Phòng TN&MT;                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                                                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 436 /TB-UBND       Đình Lập, ngày 31  tháng 7 năm 2018 

 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 

 (Hạng mục Lòng hồ) 

           

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; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án hồ chứa nước 

Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

triển khai thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

96/TTr-TNMT ngày 27/7/2018.. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo như sau: 

 1. Thu hồi đất của hộ ông: Bế Văn Túc. 

 - Địa chỉ thường trú: thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn. 

 - Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 6.750,2 m
2
. 

STT 
Tờ 

BĐĐC 

Số thửa 

theo 

BĐĐC 

Loại đất, diện tích dự 

kiến thu hồi 
Địa chỉ thửa đất 

Loại đất  
Diện tích 

(m
2
) 

1 134 106 BHK 238,0 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 
2 134 107 BHK 102,8 

3 134 133 BHK 179,7 



4 143 19 LNK 1.113,8 

5 143 121 NHK 154,1 

6 143 122 NHK 201,0 

7 143 123 NHK 1.142,5 

8 143 161 LNK 321,0 

9 143 169 NHK 181,3 

10 143 170 NHK 316,1 

11 143 178 ONT, CLN 730,1 

12 143 179 LUK 266,7 

13 143 189 LUK 592,2 

14 143 194 LUK 217,3 

15 143 198 LUK 222,4 

16 143 201 LUK 141,6 

17 143 202 LUK 198,7 

18 143 203 NHK 110,1 

19 144 170 NHK 65,0 

20 144 172 NHK 53,8 

21 144 169 NHK 202,0 

Tổng      6.750,2  

- Diện tích, loại đất thu hồi cụ thể sẽ được điều tra, khảo sát, đo đạc, thống 

kê tài sản gắn liền với đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

2. Lý do thu hồi đất:  

Thu hồi đất để thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc 

dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn (Hạng mục: Lòng hồ, 

xã Bính Xá). 

 3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018. 

 4. Dự kiến về kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:  

Dự kiến trước ngày 01/11/2018 đối với đất nông nghiệp và trước ngày 

01/02/2019 đối với đất phi nông nghiệp, chủ sử dụng đất phải di chuyển các tài 

sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng. 

 Hộ ông: Bế Văn Túc có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải, 

tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Bính Xá thực 

hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn 



liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt 

buộc theo quy định của pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 
- Như mục 4;       
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