
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 390/BC-UBND Văn Quan, ngày 10 tháng 10 năm 2018 

BÁO CÁO 

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

Nhà hiệu bộ, phòng chức năng Trường THCS xã Vân Mộng, huyện Văn Quan 

Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 20/12/2016 của UBND huyện Văn 

Quan về chủ trương mở rộng diện tích đất để xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020; Công văn số 980/UBND-TNMT ngày 07/12/2017 của UBND huyện Văn 

Quan về chủ trương mở rộng diện tích đất để xây dựng trường học xã Vân Mộng. 

 Căn cứ các Quyết định số: 4564, 4565, 4566, 4567, 4568, 4569, 4570/QĐ-

UBND ngày 27/12/2017 của UBND huyện Văn Quan về việc thu hồi đất và Quyết 

định số 4559/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND huyện Văn Quan về việc phê 

duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ công trình: Nhà hiệu bộ, phòng chức năng 

Trường THCS xã Vân Mộng, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. UBND huyện báo 

cáo kết quả giải phóng mặt bằng công trình Nhà hiệu bộ, phòng chức năng Trường 

THCS xã Vân Mộng; Cụ thể như sau: 

 1. Tổng diện đất thu hồi: 1.568,4m
2
, trong đó: 

 - Đất trồng lúa:                                1.136,0 m
2
. 

 - Đất trồng cây hàng năm khác:      432,4 m
2
. 

 2. Tổng số hộ có đất thu hồi: 07 hộ gia đình. 

 3. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình: 308.190.600 đồng (Bằng 

chữ: Ba trăm linh tám triệu, một trăm chín mươi nghìn, sáu trăm đồng). 

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

UBND xã Vân Mộng 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: Nhà hiệu bộ, phòng chức năng 

trường  THCS xã Vân Mộng, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn./. 

 

 
Nơi nhận : 
- Sở TN&MT; 

- CT, Các PCT UBND huyện; 
- UBND xã Vân Mộng; 

- Lưu: VT, TNMT. 
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