ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐÌNH LẬP
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/UBND-TTPTQĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đình Lập, ngày

tháng 5 năm 2022

V/v góp ý dự thảo Đề cương báo
cáo tình hình thực hiện chính sách
pháp luật trong công tác bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư một số dự án
trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lạng Sơn.
Thực hiện Công văn số 413/HĐND-KTNS ngày 13/5/2022 của Ban Kinh
tế - Ngân sách HĐND tỉnh về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề cương báo cáo
tình hình thực hiện chính sách pháp luật trong công tác bồi thường GPMB, hỗ
trợ, tái định cư một số dự án trên địa bàn tỉnh.
Sau khi nghiên cứu dự thảo Đề cương báo cáo, UBND huyện Đình Lập
tham gia góp ý như sau:
1. Đối với dự thảo Đề cương
1.1. Đối với cụm từ “bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định
cư” trong toàn bộ đề cương
- Theo quy định của pháp luật về đất đai thì không có cụm từ này.
- Đề xuất sửa đổi thành “bồi thường, hỗ trợ, tái định cư”.
1.2. Các nội dung còn lại: Nhất trí với dự thảo.
2. Đối với các phụ lục
Phụ lục 3 và Phụ lục 3-A
2.1.Đối với mục “Hỗ trợ tái định cư bằng đất ở”
- Theo quy định của pháp luật về đất đai thì không có quy định hỗ trợ
này mà chỉ có:
+ Bồi thường bằng đất ở quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai năm
2013.
+ Hỗ trợ tái định cư quy định tại điểm c khoản 2 Điều 83 của Luật Đất
đai (là khoản hỗ trợ bằng tiền quy định tại Điều 15 của Quyết định
07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh quy định Chi tiết thi hành
một số điều của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15
tháng 5 năm 2014 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan về cơ
chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn).
+ Bố trí tái định cư quy định tại Điều 86 của Luật Đất đai.
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- Vì vậy, đề xuất sửa đổi thành bố trí tái định cư.
2.2. Đối với mục “Hỗ trợ khác đã thực hiện”
- Theo quy định của pháp luật về đất đai thì “Hỗ trợ khác” không bao
gồm “Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất”, “Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề
và tìm kiếm việc làm”.
- Vì vậy, đề xuất sửa đổi thành “Hỗ trợ”.
2.3. Đối với mục “Tổng số tiền, trong đó:”
- Cần ghi rõ Tổng số tiền của nội dung nào, như Tổng số tiền bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc Tổng số tiền hỗ trợ.
3. Các nội dung khác trong dự thảo báo cáo UBND huyện Đình Lập nhất
trí.
UBND huyện Đình Lập kính gửi Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
xem xét, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng TN và MT;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- Lưu: VT.
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