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BÁO CÁO 

Các trường hợp bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để thực hiện các 

 dự án trên địa bàn huyện Đình Lập được hỗ trợ giao đất tái định cư 

 

Thực hiện Công văn số 91/STNMT-QLĐĐ ngày 13/01/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc tổng hợp, báo cáo các trường hợp 

bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh được 

hỗ trợ giao đất tái định cư, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

1. Các công trình, dự án xét giao đất tái định cư theo cơ chế hiện 

hành thực hiện từ năm 2015 đến nay gồm có 03 công trình, dự án: 

1.1. Dự án đầu tư nâng cấp đoạn Km47 đến Km 58 trên Quốc lộ 4B, 

tỉnh Lạng Sơn (Đoạn qua thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập) 

Tổng số lô tái định cư: 50 lô; Tổng số hộ đủ điều kiện được xét hỗ trợ tái 

định cư: 41 hộ; Tổng số hộ đã có quyết định giao đất tái định cư: 41 hộ. 

1.2. Dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1 tỉnh Lạng Sơn 

Tổng số lô tái định cư: 77 lô; Tổng số hộ đủ điều kiện được xét hỗ trợ tái 

định cư: 63 hộ (trong đó có 15 hộ nhận tái định cư phân tán tự lo chỗ ở và 48 hộ 

nhận đất tái định cư tập trung); Tổng số hộ đã có quyết định giao đất tái định 

cư: 12 hộ. 

1.3. Công trình: Khu dân cư khu 6, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập 

Tổng số lô tái định cư: 01 lô; Tổng số hộ đủ điều kiện được xét hỗ trợ tái 

định cư là: 01 hộ; Số hộ đã có quyết định giao đất tái định cư: 0 hộ. 

2. Các công trình, dự án đầu tư được triển khai từ năm 2004, 2005 

cho đến nay trên địa bàn huyện Đình Lập đối với các hộ gia đình, cá nhân 

trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi từ 30% diện tích đất sản xuất 

nông nghiệp trở lên (bao gồm: đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất 

trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản), đủ điều kiện hỗ trợ giao đất tái 

định cư theo chính sách của tỉnh (tại các Quyết định: số 07/2005/QĐ-UB ngày 

14/02/2005; số 13/2008/QĐ-UBQĐ ngày 13/6/2008; số 21/2009/QĐ-UBND 

ngày 08/12/2009; số 09/2012/QĐ-UBND ngày 20/4/2012) gồm có 01 công 

trình: 

  2.1. Công trình: Trường Mần non thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập 

Tổng số lô tái định cư: 07 lô; Tổng số hộ được xét giao đất tái định cư là 

07 hộ (trong đó có 01 trường hợp bị thu hồi từ 30% diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp trở lên (bao gồm: đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng 

cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản), bị thu hồi trên 500m2 đất nông nghiệp 
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trong cùng 01 dự án, đủ điều kiện hỗ trợ giao đất tái định cư theo chính sách của 

tỉnh (tại các Quyết định: số 07/2005/QĐ-UB ngày 14/02/2005; số 13/2008/QĐ-

UBQĐ ngày 13/6/2008; số 21/2009/QĐ-UBND ngày 08/12/2009; số 

09/2012/QĐ-UBND ngày 20/4/2012); Tổng số hộ đã có quyết định giao đất tái 

định cư và bàn giao đất tại thực địa: 07 hộ.  

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo) 

UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Lạng Sơn xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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