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Đình Lập, ngày       tháng 3 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu đô 

thị phía Đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (địa bàn 

thị trấn Đình Lập - lần 1) tại Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 

30/11/2022 của UBND huyện Đình Lập 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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 và tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 và 

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định, quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu 

tư thực hiện dự án Khu đô thị phía đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của UBND 

huyện Đình Lập phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu 

đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (phạm vi thị 

trấn Đình Lập - lần 1); 

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

73/TTr-TNMT ngày 15/3/2023. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Điều chỉnh nội dung tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3366/QĐ-

UBND ngày 30/11/2022 của UBND huyện Đình Lập phê duyệt Phương án bồi 
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thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn (địa bàn thị trấn Đình Lập - lần 1), cụ thể như sau: 

- Mục 6, khoản 2 Điều 1 “- Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất: 

352.350.000 đồng” 

 - Khoản 2 Điều 1 “2. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là: 8.226.532.780 

đồng; làm tròn 8.226.533.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, hai trăm hai mươi sáu 

triệu, năm trăm ba mươi ba nghìn đồng).  

 (Có biểu phụ lục kèm theo) 

1. Lý do điều chỉnh: Phương án lập chưa đúng khoản Hỗ trợ ổn định đời sống 

và sản xuất cho hộ ông Sầm Văn Việt, thường trú tại Khu 4, thị trấn Đình Lập. 

2. Các nội dung không đề cập điều chỉnh tại quyết định này thì giữ 

nguyên như Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của UBND huyện 

Đình Lập.  

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các 

phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Trung tâm 

phát triển quỹ đất, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Giám 

đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ đầu tư dự án, Chủ tịch UBND thị trấn Đình 

Lập, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các hộ gia đình, cá nhân có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                    
- Như Điều 2; 

- CT, các PCT UBND huyện;   

- Trang thông tin điện tử huyện;  

- Lưu: VT.                        

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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