
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 
 

Số: 221/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hữu Lũng, ngày 05 tháng 10 năm 2021 
  

 

 

KẾ HOẠCH 

Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm  

để giải phóng mặt bằng công trình: Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn 

đập (WB8) tỉnh Lạng Sơn (Hồ Khuôn Pinh) 
 

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;  

Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 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 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên  và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất;  

 Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai; 

 Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Báo cáo an toàn đập Tiểu dự 

án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lạng Sơn; 

 Căn cứ Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán tiểu dự án Sửa 

chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn phê duyệt danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng 

Sơn; 
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Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của Chủ tịch  UBND 

huyện Hữu Lũng về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công 

trình: Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lạng Sơn (địa 

bàn huyện Hữu Lũng). 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

 Làm cơ sở triển khai các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

đối với người có đất bị thu hồi để thực hiện công trình: Tiểu dự án Sửa chữa và nâng 

cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lạng Sơn (Hồ Khuôn Pinh). 

2. Yêu cầu: 

Thực hiện giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để bàn giao đất cho chủ đầu tư 

thực hiện công trình: Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh 

Lạng Sơn (Hồ Khuôn Pinh) đảm bảo đúng tiến độ. 

Tổ chức triển khai các thủ tục về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư đảm bảo công khai, dân chủ theo đúng quy định của pháp luật. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Lý do, diện tích, vị trí thu hồi đất:  

- Lý do: Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Tiểu dự 

án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lạng Sơn (Hồ Khuôn Pinh). 

- Diện tích thu hồi: Khoảng 1,2 ha theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 

14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt danh mục dự án phải 

thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại khoản 3 Điều 62 

Luật Đất đai và Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

- Vị trí khu đất: Tại các thôn Đồng Liên, Đoàn Kết, xã Hoà Sơn, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Thời gian thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

Dự kiến thực hiện từ ngày 14 tháng 10 năm 2021 cho đến khi kết thúc công 

tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

Sau khi chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ, các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh 

hưởng dự án tự tháo dỡ, di rời tài sản, chặt hạ cây cối, thu hoạch hoa màu, bàn giao 

mặt bằng cho Chủ đầu tư theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện 

ban hành thông báo thu hồi đất. 

Thông báo thu hồi đất được gửi đến từng người có đất thu hồi, họp phổ biến 

đến người dân trong khu vực có đất thu hồi và thông báo trên phương tiện thông 



 3 

tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hoà Sơn, địa điểm sinh hoạt 

chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; 

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân 

xã Hoà Sơn, Chủ đầu tư dự án thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo 

đạc, kiểm đếm. 

3. Ủy ban nhân dân xã Hoà Sơn có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Phát 

triển quỹ đất huyện triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo 

đạc, kiểm đếm; 

4. Người sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư; 

Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực có đất thu hồi không phối hợp 

với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong việc điều tra, 

khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì Ủy ban nhân dân xã Hoà Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã Hoà Sơn và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt 

bằng tổ chức vận động, thuyết phục để người sử dụng đất thực hiện. 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được vận động, thuyết phục mà người sử 

dụng đất vẫn không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt 

bằng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. 

Người có đất thu hồi có trách nhiệm thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. 

Trường hợp người có đất thu hồi không chấp hành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và 

tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Điều 70 của Luật Đất đai. 

5. Chủ đầu tư dự án cử cán bộ tham gia trong suốt quá trình thực hiện công 

tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất phục vụ dự án; phối hợp giải quyết kịp thời 

các vướng mắc phát sinh (nếu có).   

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm 

quyền, các đơn vị báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện để kịp thời tháo gỡ, chỉ đạo 

thực hiện. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm 

túc thực hiện các nội dung kế hoạch./. 

 
Nơi nhận:     
- Ban quản lý tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an 

toàn đập (WB8) tỉnh Lạng Sơn – Sở NN&PTNT;                                           

- Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 547-

QĐ/HU ngày 13/4/2021 của Huyện ủy Hữu Lũng; 

- Thành viên Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ theo 

Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của 

Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng; 

- UBND xã Hoà Sơn; 

- CVP, PVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT.            

                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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