
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 420/BC-UBND                 Văn Quan, ngày 25  tháng 10 năm 2018 

BÁO CÁO 

Về việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng công trình: 

Trụ sở làm việc Trạm Khuyến nông huyện Văn Quan. 

Thực hiện Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 18/10/2014 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trụ sở 

làm việc Trạm Khuyến nông huyện Văn Quan. Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 

15/3/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Trạm Khuyến nông huyện Văn Quan. 

 Căn cứ các Quyết định số: 3944/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND 

huyện Văn Quan về việc thu hồi đất và Quyết định số 3945/QĐ-UBND ngày 

28/10/2016 của UBND huyện Văn Quan về việc phê duyệt phương án bồi thường, 

hỗ trợ công trình: Trụ sở làm việc Trạm Khuyến nông huyện Văn Quan. UBND 

huyện báo cáo kết quả giải phóng mặt bằng công trình Trụ sở làm việc Trạm Khuyến 

nông huyện Văn Quan, cụ thể như sau: 

 1. Tổng diện đất thu hồi: 762,7m
2
, trong đó: 

 - Đất ở tại đô thị:     100,0 m
2
; 

 - Đất trồng cây hàng năm khác:       662,7 m
2
; 

 2. Tổng số hộ có đất thu hồi: 01 hộ gia đình. 

 3. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình: 1.492.826.506 đồng (Bằng 

chữ: Một tỷ bốn trăm chín mươi hai triệu, tám trăm hai mươi sáu nghìn, năm trăm 

linh sáu đồng). 

  Trong quá trình giải phóng mặt bằng UBND huyện Văn Quan đã chỉ đạo 

Hội đồng BT, HT&TĐC; UBND Thị trấn Văn Quan tổ chức họp và đối thoại trực 

tiếp đối hộ gia đình có đất bị thu hồi. Kết quả là hộ gia đình đã nhận tiền bồi 

thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thi công công trình theo quy định. 

 Trên đây là báo cáo của UBND huyện Văn Quan về việc hoàn thành công 

tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình: Trụ sở làm việc Trạm Khuyến nông 

huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn./. 

 

 
Nơi nhận : 
- Sở TN&MT; 

- CT, Các PCT UBND huyện; 

- UBND Thị trấn Văn Quan; 
- TT dịch vụ Nông nghiệp; 

- Lưu: VT, TNMT. 
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