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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Khang – Phó chủ tịch UBND
huyện về công tác bồi thường GPMB khu công nghiệp Sông Lô II
Ngày 01/9/2021 tại phòng họp UBND huyện Sông Lô, đồng chí Nguyễn
Ngọc Khang - Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp
có đại diện các phòng ban, đơn vị của huyện: Phòng Tài nguyên & MT; phòng
Tài chính & KH, phòng Kinh tế & HT; Ban QLDA đầu tư xây dựng; Đảng ủy,
UBND xã Đồng Thịnh. Sau khi nghe báo cáo tiến độ, vướng mắc, khó khăn
trong thực hiện công tác GPMB dự án:Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu
hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Sông Lô II, huyện Sông Lô và ý kiến tham gia
của các thành phần tham gia cuộc họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Khang – Phó chủ
tịch UBND huyện nhận xét và giao nhiệm vụ đối với các phòng ban, đơn vị như sau:
1. Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện: Đẩy nhanh tiến độ quy chủ,
kiểm kê diện tích thu hồi. Trong quá trình thực hiện GPMB cần tuyên truyền,
giải thích rõ ràng với nhân dân về diện tích đất được bồi thường theo quy định.
Đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND xã trong công tác kiểm đếm, quy chủ,
giải quyết khó khăn, vướng mắc. Thời gian thực hiện quy chủ, kiểm đếm xong
trước ngày 30/9/2021.
2. Giao phòng Kinh tế & hạ tầng: Hoàn thiện thủ tục hồ sơ phê duyệt địa
điểm và đầu tư xây dựng các công trình hoàn trả do thu hồi đất để GPMB: Khu
TĐC, Khu nghĩa địa phục vụ di chuyển mồ mả, đường giao thông, đường điện,
mương thủy lợi. Yêu cầu phải có văn bản đề nghị Sở xây dựng thẩm định phê
duyệt địa điểm xong trước ngày 10/9/2021.
3. Giao phòng Tài nguyên và môi trường: Tổng hợp, theo dõi chặt chẽ các
vướng mắc, khó khăn trong công tác GPMB khu công nghiệp Sông Lô II. Đề
xuất biện pháp tháo gỡ, giải quyết khó khăn; Rà soát, tổng hợp ban hành thông
báo thu hồi phần diện tích đợt 2 để thực hiện dự án.
4. Giao phòng Tài chính và kế hoạch: Tham mưu UBND huyện trình
UBND tỉnh đề xuất UBND huyện làm chủ đầu tư và xin ứng vốn của quỹ phát
triển đất để xây dựng các công trình hoàn trả do thu hồi đất để GPMB: Khu

TĐC, Khu nghĩa địa phục vụ di chuyển mồ mả, đường giao thông, đường điện,
mương thủy lợi.
5. Giao UBND xã Đồng Thịnh:
- Tổ chức họp với các hộ dân có mồ mả tại khu nghĩa trang Mả Lẽ phải di
dời để lấy ý kiến đồng thuận của người dân về vị trí di chuyển. Thời gian xong
trước ngày 7/9/2021.
- Phối hợp chặt chẽ với tổ chức làm nhiệm vụ bổi thường GPMB trong
việc kê khai, kiểm kê, xác nhận nguồn gốc đất, chủ sử dụng đất đối với diện tích
đất bị thu hồi.
6. Đề nghị Đảng ủy, UBND xã Đồng Thịnh: Tăng cường công tác tuyên
truyền, vận động nhân dân về mục đích thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ
trợ TĐC đối với dự án, các văn bản pháp lý của dự án.
Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Khang – Phó chủ tịch
UBND huyện. Yêu cầu UBND xã Đồng Thịnh, phòng, ban, đơn vị liên quan
khẩn trương triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy; UBND huyện (b/c);
- các phòng ban, đơn vị huyện;
- UBND xã Đồng Thịnh;
- Lưu: VT.
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