
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 208/TB-UBND  Văn Quan, ngày 02 tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Công trình: Thủy điện Khánh Khê  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 Căn cứ vào điểm a khoản 3 điều 62 của Luật Đất đai 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; Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê. 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan tại Tờ 

trình số 76/TTr-TNMT, ngày 21 tháng 9 năm 2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo như sau. 

 1. Thu hồi đất của hộ ông Triệu Văn Phú. 

- Địa chỉ thường trú: thôn Bản Chạp, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 1041,0 m
2
 (Một nghìn không trăm bốn mươi 

mốt phẩy khôngmét vuông). 

Trong đó: 

- Thu hồi 137,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 16, 

tờ bản đồ số 3, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 284,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 28, 

tờ bản đồ số 3, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 226,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 27, 

tờ bản đồ số 3, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 113,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 26, 

tờ bản đồ số 3, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 34,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 29, tờ 

bản đồ số 3, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 21,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 31, tờ 

bản đồ số 3, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 



- Thu hồi 24,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 32, tờ 

bản đồ số 3, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 14,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 33, tờ 

bản đồ số 3, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 107,0m
2
 đất bằng trồng cây hàng năm khác, thuộc toàn bộ thửa đất 

số 30, tờ bản đồ số 3, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 81,0m
2
 đất bằng trồng cây hàng năm khác, thuộc toàn bộ thửa đất 

số 47, tờ bản đồ số 3, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

2. Lý do thu hồi: Để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê. 

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Trong quý IV năm 2018. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: 

Hộ gia đình, cá nhân ông Triệu Văn Phú mà thuộc đối tượng đủ điều kiện 

giao đất tái định cư thì thực hiện theo quy định chế độ chính sách hiện hành. 

Hộ gia đình, cá nhân ông Triệu Văn Phú có trách nhiệm phối hợp với Hội 

đồng BT, HT&TĐC huyện Văn Quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn 

Quan, UBND xã Đồng Giáp thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

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

trợ, tái định cư. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân ông Triệu Văn Phú không chấp 

hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản 

khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của 

pháp luật./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như Mục 4; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, HS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 209/TB-UBND  Văn Quan, ngày  02 tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Công trình: Thủy điện Khánh Khê 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 62 của Luật Đất đai 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; Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê. 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan tại Tờ 

trình số 76/TTr-TNMT, ngày 21 tháng 9 năm 2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo như sau. 

 1. Thu hồi đất của hộ ông Triệu Văn Trung. 

- Địa chỉ thường trú: thôn Bản Chạp, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 392,0m
2
 (Ba trăm chín mươi hai phẩy không  

mét vuông). 

Trong đó: 

- Thu hồi 71,0m
2
 đất trồng lúa, thuộc toàn bộ thửa đất số 34, tờ bản đồ số 3, 

bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 121,0m
2
 đất bằng trồng cây hàng năm khác, thuộc toàn bộ thửa đất 

số 50, tờ bản đồ số 3, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 107,0m
2
 đất trồng lúa, thuộc toàn bộ thửa đất số 13, tờ bản đồ số 3, 

bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 65,0m
2
 đất trồng lúa, thuộc toàn bộ thửa đất số 14, tờ bản đồ số 3, 

bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 28,0m
2
 đất trồng lúa, thuộc toàn bộ thửa đất số 15, tờ bản đồ số 3, 

bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

2. Lý do thu hồi: Để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê. 

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 



 Trong quý IV  năm 2018. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: 

Hộ gia đình ông Triệu Văn Trung mà thuộc đối tượng đủ điều kiện giao đất 

tái định cư thì thực hiện theo quy định chế độ chính sách hiện hành. 

Hộ gia đình ông Triệu Văn Trung có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng BT, 

HT&TĐC huyện Văn Quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan, UBND 

xã Đồng Giáp thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống 

kê nhà ở, tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Trường hợp hộ gia đình ông Triệu Văn Trung không chấp hành việc điều tra, khảo 

sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì 

Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như Mục 4; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, HS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 210/TB-UBND  Văn Quan, ngày 02 tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Công trình: Thủy điện Khánh Khê  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 62 của Luật Đất đai 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; Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê 

tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan tại Tờ 

trình số 76/TTr-TNMT, ngày 21 tháng 9 năm 2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo như sau. 

 1. Thu hồi đất của hộ ông Triệu Văn Hạp. 

- Địa chỉ thường trú: thôn Bản Chạp, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 842,0m
2
 (Tám trăm bốn mươi hai phẩy 

không mét vuông). 

Trong đó: 

- Thu hồi 465,0m
2
 đất bằng trồng cây hàng năm khác, thuộc toàn bộ thửa đất 

số 4, tờ bản đồ số 9, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 377,0m
2
 đất rừng sản xuất, thuộc một phần thửa đất số 65, tờ bản 

đồ số 01, bản đồ lâm nghiệp xã Đồng Giáp. 

2. Lý do thu hồi: Để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê. 

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Trong quý IV năm 2018. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: 

Hộ gia đình, cá nhân ông Triệu Văn Hạp mà thuộc đối tượng đủ điều kiện 

giao đất tái định cư thì thực hiện theo quy định chế độ chính sách hiện hành. 



Hộ gia đình, cá nhân ông Triệu Văn Hạp có trách nhiệm phối hợp với Hội 

đồng BT, HT&TĐC huyện Văn Quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn 

Quan, UBND xã Đồng Giáp thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

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

trợ, tái định cư. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân ông Triệu Văn Hạp không chấp 

hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản 

khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của 

pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như Mục 4; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, HS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 211/TB-UBND  Văn Quan, ngày 02 tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Công trình: Thủy điện Khánh Khê  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 62 của Luật Đất đai 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; Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê 

tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan tại Tờ 

trình số  76/TTr-TNMT, ngày 21 tháng 9 năm 2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo như sau. 

 1. Thu hồi đất của hộ ông Triệu Văn Đội 

- Địa chỉ thường trú: thôn Bản Chạp, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 696,0m
2
 (Sáu trăm chín mươi sáu phẩy 

không mét vuông). 

Trong đó: 

- Thu hồi 236,0m
2
 đất bằng trồng cây hàng năm khác, thuộc toàn bộ thửa đất 

số 49, tờ bản đồ số 3, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 110,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 3, tờ 

bản đồ số 9, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 108,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 5, tờ 

bản đồ số 9, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 242,0m
2
 đất bằng trồng cây hàng năm khác, thuộc toàn bộ thửa đất 

số 48, tờ bản đồ số 3, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

2. Lý do thu hồi: Để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Trong quý IV năm 2018. 



4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: 

Hộ gia đình ông Triệu Văn Đội mà thuộc đối tượng đủ điều kiện giao đất tái 

định cư thì thực hiện theo quy định chế độ chính sách hiện hành. 

Hộ gia đình ông Triệu Văn Đội có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng BT, 

HT&TĐC huyện Văn Quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan, 

UBND xã Đồng Giáp thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích 

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

tái định cư. Trường hợp hộ gia đình ông Triệu Văn Đội không chấp hành việc điều 

tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền 

với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như Mục 4; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, HS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 212/TB-UBND         Văn Quan, ngày 02 tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Công trình: Thủy điện Khánh Khê  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 62 của Luật Đất đai 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; Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê 

tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan tại Tờ 

trình số 76/TTr-TNMT, ngày 21 tháng 9 năm 2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo như sau. 

 1. Thu hồi đất của hộ ông Triệu Đức Tính. 

- Địa chỉ thường trú: thôn Bản Chạp, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 1054,0m
2
 (Một nghìn không trăm năm mươi 

bốn phẩy không mét vuông). 

Trong đó: 

- Thu hồi 67,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 2, tờ 

bản đồ số 3, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 15,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 3, tờ 

bản đồ số 3, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 87,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 5, tờ 

bản đồ số 3, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 214,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 7, tờ 

bản đồ số 3, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 103,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 8, tờ 

bản đồ số 3, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 364,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 14, 

tờ bản đồ số 3, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 



- Thu hồi 204,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 15, 

tờ bản đồ số 3, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

2. Lý do thu hồi: Để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê . 

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Trong quý IV năm 2018. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: 

Hộ gia đình ông Triệu Đức Tính mà thuộc đối tượng đủ điều kiện giao đất 

tái định cư thì thực hiện theo quy định chế độ chính sách hiện hành. 

Hộ gia đình ông Triệu Đức Tính có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng BT, 

HT&TĐC huyện Văn Quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan, UBND 

xã Đồng Giáp thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống 

kê nhà ở, tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Trường hợp hộ gia đình ông Triệu Đức Tính không chấp hành việc điều tra, khảo 

sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì 

Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như Mục 4; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, HS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 213/TB-UBND  Văn Quan, ngày 02 tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Công trình: Thủy điện Khánh Khê  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 62 của Luật Đất đai 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; Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê 

tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan tại Tờ 

trình số 76/TTr-TNMT, ngày 21 tháng 9 năm 2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo như sau. 

 1. Thu hồi đất của hộ ông Hoàng Văn Được. 

- Địa chỉ thường trú: thôn Bắc Nam, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 381,0 m
2
 (Ba trăm tám mươi mốt phẩy không 

mét vuông). 

Trong đó: 

- Thu hồi 95,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 145, 

tờ bản đồ số 1, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 20,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 190, 

tờ bản đồ số 1, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 19,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 191, 

tờ bản đồ số 1, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 35,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 192, 

tờ bản đồ số 1, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 39,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 193, 

tờ bản đồ số 1, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 10,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 197, 

tờ bản đồ số 1, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 



- Thu hồi 39,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 199, 

tờ bản đồ số 1, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 33,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 200, 

tờ bản đồ số 1, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 48,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 201, 

tờ bản đồ số 1, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 43,0m
2
 đất trồng cây lâu năm, thuộc toàn bộ thửa đất số 19, tờ bản 

đồ số 4, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

2. Lý do thu hồi: Để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Trong quý IV năm 2018. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: 

Hộ gia đình, cá nhân ông Hoàng Văn Được mà thuộc đối tượng đủ điều kiện 

giao đất tái định cư thì thực hiện theo quy định chế độ chính sách hiện hành. 

Hộ gia đình, cá nhân ông Hoàng Văn Được có trách nhiệm phối hợp với Hội 

đồng BT, HT&TĐC huyện Văn Quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn 

Quan, UBND xã Đồng Giáp thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

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

trợ, tái định cư. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân ông Hoàng Văn Được không 

chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài 

sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 

của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như Mục 4; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, HS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 214/TB-UBND  Văn Quan, ngày 02 tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Công trình: Thủy điện Khánh Khê  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 62 của Luật Đất đai 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; Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê 

tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan tại Tờ 

trình số 76/TTr-TNMT, ngày 21 tháng 9 năm 2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo như sau. 

 1. Thu hồi đất của hộ ông Hà Văn Thò. 

- Địa chỉ thường trú: Thôn Hang Riềng, xã Song Giáp, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 316,0 m
2
 (Ba trăm mười sáu phẩy không mét 

vuông). 

- Thuộc toàn bộ thửa đất số 36, tờ bản đồ số 4, bản đồ địa chính xã Đồng 

Giáp. 

- Loại đất đang sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước. 

2. Lý do thu hồi: Để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Trong quý IV năm 2018. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: 

Hộ gia đình, cá nhân ông Hà Văn Thò mà thuộc đối tượng đủ điều kiện giao 

đất tái định cư thì thực hiện theo quy định chế độ chính sách hiện hành. 

Hộ gia đình, cá nhân ông Hà Văn Thò có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng 

BT, HT&TĐC huyện Văn Quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan, 

UBND xã Đồng Giáp thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, 

thống kê nhà ở, tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 



cư. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân ông Hà Văn Thò không chấp hành việc điều 

tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với 

đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như Mục 4; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, HS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 215/TB-UBND  Văn Quan, ngày 02 tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Công trình: Thủy điện Khánh Khê  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 62 của Luật Đất đai 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; Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê 

tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan tại Tờ 

trình số 76/TTr-TNMT, ngày 21 tháng 9 năm 2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo như sau. 

 1. Thu hồi đất của hộ ông Hà Văn Ca. 

- Địa chỉ thường trú: thôn Hang Riềng, xã Song Giáp, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 1533,0m
2
 (Một nghìn năm trăm ba mươi ba 

phẩy không mét vuông). 

Trong đó: 

- Thu hồi 168,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 196, 

tờ bản đồ số 1, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 254,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 194, 

tờ bản đồ số 1, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 112,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 143, 

tờ bản đồ số 1, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 227,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 142, 

tờ bản đồ số 1, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 373,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 141, 

tờ bản đồ số 1, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 27,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 103, 

tờ bản đồ số 1, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 



- Thu hồi 322,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 105, 

tờ bản đồ số 1, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

2. Lý do thu hồi: Để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Trong quý IV năm 2018. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: 

Hộ gia đình, cá nhân ông Hà Văn Ca mà thuộc đối tượng đủ điều kiện giao 

đất tái định cư thì thực hiện theo quy định chế độ chính sách hiện hành. 

Hộ gia đình, cá nhân ông Hà Văn Ca có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng 

BT, HT&TĐC huyện Văn Quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan, 

UBND xã Đồng Giáp thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, 

thống kê nhà ở, tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân ông Hà Văn Ca không chấp hành việc điều tra, 

khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất 

thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như Mục 4; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, HS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 216/TB-UBND  Văn Quan, ngày 02 tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Công trình: Thủy điện Khánh Khê  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 62 của Luật Đất đai 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; Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê 

tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan tại Tờ 

trình số  76/TTr-TNMT, ngày 21 tháng 9 năm 2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo như sau. 

 1. Thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Đình Quế. 

- Địa chỉ thường trú: thôn Bắc Nam, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 427,2m
2
 (Bốn trăm hai mươi bẩy phẩy hai 

mét vuông). 

- Thuộc một phần thửa đất số 3, tờ bản đồ số 2, bản đồ địa chính xã Đồng 

Giáp. 

- Loại đất đang sử dụng: Đất trồng cây lâu năm khác. 

2. Lý do thu hồi: Để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê. 

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Trong quý IV năm 2018. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: 

Hộ gia đình, cá nhân ông Nguyến Đình Quế mà thuộc đối tượng đủ điều 

kiện giao đất tái định cư thì thực hiện theo quy định chế độ chính sách hiện hành. 

Hộ gia đình, cá nhân ông Nguyễn Đình Quế có trách nhiệm phối hợp với 

Hội đồng BTHT&TĐC huyện Văn Quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn 

Quan, UBND xã Đồng Giáp thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

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



trợ, tái định cư. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân ông Nguyễn Đình Quế không 

chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài 

sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 

của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như Mục 4; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, HS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 217/TB-UBND  Văn Quan, ngày 02 tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Công trình: Thủy điện Khánh Khê  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 62 của Luật Đất đai 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; Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê 

tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan tại Tờ 

trình số 76/TTr-TNMT, ngày 21 tháng  9 năm 2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo như sau. 

 1. Thu hồi đất của hộ ông Hoàng Văn Sài. 

- Địa chỉ thường trú: thôn Nà Tậu, xã Song Giáp, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 447,0 m
2
 (Bốn trăm bốn mươi bẩy phẩy 

không mét vuông). 

Trong đó: 

- Thu hồi 326,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 100, 

tờ bản đồ số 1, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 121,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 106, 

tờ bản đồ số 1, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

2. Lý do thu hồi: Để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Trong quý IV năm 2018. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: 

Hộ gia đình, cá nhân ông Hoàng Văn Sài mà thuộc đối tượng đủ điều kiện 

giao đất tái định cư thì thực hiện theo quy định chế độ chính sách hiện hành. 



Hộ gia đình, cá nhân Hoàng Văn Sài có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng 

BT, HT&TĐC huyện Văn Quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan, 

UBND xã Đồng Giáp thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, 

thống kê nhà ở, tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân ông Hoàng Văn Sài không chấp hành việc điều 

tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với 

đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như Mục 4; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, HS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 218/TB-UBND  Văn Quan, ngày 02  tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Công trình: Thủy điện Khánh Khê  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 62 của Luật Đất đai 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; Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê 

tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan tại Tờ 

trình số 76/TTr-TNMT, ngày 21 tháng  9 năm 2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo như sau. 

 1. Thu hồi đất của hộ Hoàng Văn Tình. 

- Địa chỉ thường trú: thôn Nà Tậu, xã Song Giáp, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 608,0m
2
 (Sáu trăm linh tám phẩy không mét 

vuông). 

Trong đó: 

- Thu hồi 348,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 107, 

tờ bản đồ số 1, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 260,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 108, 

tờ bản đồ số 1, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

2. Lý do thu hồi: Để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Trong quý IV năm 2018. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: 

Hộ gia đình, cá nhân ông Hoàng Văn Tình mà thuộc đối tượng đủ điều kiện 

giao đất tái định cư thì thực hiện theo quy định chế độ chính sách hiện hành. 



Hộ gia đình, cá nhân ông Hoàng Văn Tình có trách nhiệm phối hợp với Hội 

đồng BT, HT&TĐC huyện Văn Quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn 

Quan, UBND xã Đồng Giáp thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

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

trợ, tái định cư. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân ông Hoàng Văn Tình không chấp 

hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản 

khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của 

pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như Mục 4; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, HS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 219/TB-UBND  Văn Quan, ngày 02 tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Công trình: Thủy điện Khánh Khê  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 62 của Luật Đất đai 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; Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê 

tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan tại Tờ 

trình số 76/TTr-TNMT, ngày 21 tháng  9 năm 2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo như sau. 

 1. Thu hồi đất của hộ ông Hoàng Văn Cuối. 

- Địa chỉ thường trú: thôn Nà Tậu, xã Song Giáp, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 772,0m
2
 (Bẩy trăm bẩy mươi hai phẩy không 

mét vuông). 

Trong đó: 

- Thu hồi 118,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 138, 

tờ bản đồ số 1, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 612,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 139, 

tờ bản đồ số 1, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 42,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 140, 

tờ bản đồ số 1, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

2. Lý do thu hồi: Để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Trong quý IV năm 2018. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: 



Hộ gia đình, cá nhân ông Hoàng Văn Cuối mà thuộc đối tượng đủ điều kiện 

giao đất tái định cư thì thực hiện theo quy định chế độ chính sách hiện hành. 

Hộ gia đình, cá nhân ông Hoàng Văn Cuối có trách nhiệm phối hợp với Hội 

đồng BT, HT&TĐC huyện Văn Quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn 

Quan, UBND xã Đồng Giáp thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

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

trợ, tái định cư. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân ông Hoàng Văn Cuối không chấp 

hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản 

khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của 

pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như Mục 4; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, HS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 220/TB-UBND  Văn Quan, ngày 02 tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Công trình: Thủy điện Khánh Khê  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 62 của Luật Đất đai 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; Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê 

tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan tại Tờ 

trình số 76/TTr-TNMT, ngày 21 tháng 9 năm 2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo như sau. 

 1. Thu hồi đất của hộ ông Hoàng Văn Páo. 

- Địa chỉ thường trú: thôn Nà Tậu, xã Song Giáp, huyện Cao lộc, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 402,0m
2
 (Bốn trăm linh hai phẩy không mét 

vuông). 

Trong đó: 

- Thu hồi 188,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 69, 

tờ bản đồ số 1, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 203,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 70, 

tờ bản đồ số 1, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 11,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 101, 

tờ bản đồ số 1, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

2. Lý do thu hồi: Để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Trong quý IV năm 2018. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: 



Hộ gia đình, cá nhân ông Hoàng Văn Páo mà thuộc đối tượng đủ điều kiện 

giao đất tái định cư thì thực hiện theo quy định chế độ chính sách hiện hành. 

Hộ gia đình, cá nhân ông Hoàng Văn Páo có trách nhiệm phối hợp với Hội 

đồng BT, HT&TĐC huyện Văn Quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn 

Quan, UBND xã Đồng Giáp thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

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

trợ, tái định cư. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân ông Hoàng Văn Páo không chấp 

hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản 

khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của 

pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như Mục 4; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, HS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 221/TB-UBND  Văn Quan, ngày 02 tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Công trình: Thủy điện Khánh Khê  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 62 của Luật Đất đai 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; Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê 

tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan tại Tờ 

trình số 76/TTr-TNMT, ngày 21 tháng 9 năm 2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo như sau. 

 1. Thu hồi đất của hộ bà Vi Thị Lò. 

- Địa chỉ thường trú: thôn Bắc Nam, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 139,0m
2
 (Một trăm ba mươi chín phẩy không  

mét vuông). 

Trong đó: 

- Thu hồi 65,0m
2
 đất bằng trồng cây hàng năm khác, thuộc toàn bộ thửa đất 

số 91, tờ bản đồ số 21, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 74,0m
2
 đất bằng trồng cây hàng năm khác, thuộc toàn bộ thửa đất 

số 108, tờ bản đồ số 21, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

2. Lý do thu hồi: Để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Trong quý IV năm 2018. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: 

Hộ gia đình, cá nhân bà Vi Thị Lò mà thuộc đối tượng đủ điều kiện giao đất 

tái định cư thì thực hiện theo quy định chế độ chính sách hiện hành. 



Hộ gia đình, cá nhân bà Vi Thị Lò có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng 

BTHT&TĐC huyện Văn Quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan, 

UBND xã Đồng Giáp thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích 

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

tái định cư. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bà Vi Thị Lò không chấp hành việc 

điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn 

liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp 

luật./. 

Nơi nhận: 
- Như Mục 4; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, HS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 222/TB-UBND  Văn Quan, ngày 02  tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Công trình: Thủy điện Khánh Khê  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 62 của Luật Đất đai 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; Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê 

tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan tại Tờ 

trình số 76/TTr-TNMT, ngày 21 tháng 9 năm 2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo như sau. 

 1. Thu hồi đất của hộ bà Chu Thị Cay. 

- Địa chỉ thường trú: thôn Bắc Nam, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 307,0m
2
 (Ba trăm linh bẩy phẩy không mét 

vuông). 

- Thuộc toàn bộ thửa đất số 129, tờ bản đồ số 22, bản đồ địa chính xã Đồng 

Giáp. 

- Loại đất đang sử dụng: Đất bằng trồng cây hàng năm khác. 

2. Lý do thu hồi: Để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Trong quý IV năm 2018. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: 

Hộ gia đình, cá nhân bà Chu Thị Cay mà thuộc đối tượng đủ điều kiện giao 

đất tái định cư thì thực hiện theo quy định chế độ chính sách hiện hành. 

Hộ gia đình, cá nhân bà Chu Thị Cay có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng 

BTHT&TĐC huyện Văn Quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan, 

UBND xã Đồng Giáp thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, 

thống kê nhà ở, tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 



cư. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bà Chu Thị Cay không chấp hành việc điều tra, 

khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất 

thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như Mục 4; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, HS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 223/TB-UBND  Văn Quan, ngày 02  tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Công trình: Thủy điện Khánh Khê  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 62 của Luật Đất đai 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; Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê 

tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan tại Tờ 

trình số 76/TTr-TNMT, ngày 21 tháng 9 năm 2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo như sau. 

 1. Thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Văn Đí. 

- Địa chỉ thường trú: thôn Bắc Nam, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 182,4m
2
 (Một trăm tám mươi hai phẩy bốn 

mét vuông). 

Trong đó: 

- Thu hồi 106,0m
2
 đất bằng trồng cây hàng năm khác, thuộc một phần thửa 

đất số 26, tờ bản đồ số 21, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 76,4,0m
2
 đất bằng trồng cây hàng năm khác, thuộc một phần thửa 

đất số 46, tờ bản đồ số 21, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

2. Lý do thu hồi: Để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Trong quý IV năm 2018. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: 

Hộ gia đình, cá nhân ông Nguyễn Văn Đí mà thuộc đối tượng đủ điều kiện 

giao đất tái định cư thì thực hiện theo quy định chế độ chính sách hiện hành. 



Hộ gia đình, cá nhân ông Nguyễn Văn Đí có trách nhiệm phối hợp với Hội 

đồng BTHT&TĐC huyện Văn Quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn 

Quan, UBND xã Đồng Giáp thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

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

trợ, tái định cư. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân ông Nguyễn Văn Đí không chấp 

hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản 

khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của 

pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như Mục 4; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, HS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  224/TB-UBND        Văn Quan, ngày 02 tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Công trình: Thủy điện Khánh Khê  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 62 của Luật Đất đai 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; Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê 

tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan tại Tờ 

trình số 76/TTr-TNMT, ngày 21 tháng 9 năm 2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo như sau. 

 1. Thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Văn Quyến. 

- Địa chỉ thường trú: thôn Bắc Nam, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 324,0 m
2
 (Ba trăm hai mươi bốn phẩy không 

mét vuông). 

- Thuộc toàn bộ thửa đất số 45, tờ bản đồ số 21, bản đồ địa chính xã Đồng 

Giáp. 

- Loại đất đang sử dụng: Đất bằng trồng cây hàng năm khác. 

2. Lý do thu hồi: Để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê. 

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Trong quý IV năm 2018. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: 

Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Quyến mà thuộc đối tượng đủ điều kiện giao 

đất tái định cư thì thực hiện theo quy định chế độ chính sách hiện hành. 

Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Quyến có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng 

BTHT&TĐC huyện Văn Quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan, 

UBND xã Đồng Giáp thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, 

thống kê nhà ở, tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 



cư. Trường hợp hộ gia đình ông Nguyễn Văn Quyến không chấp hành việc điều tra, 

khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất 

thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như Mục 4; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, HS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

   PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 225/TB-UBND  Văn Quan, ngày  02  tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Công trình: Thủy điện Khánh Khê  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 62 của Luật Đất đai 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; Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê 

tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan tại Tờ 

trình số  21/TTr-TNMT, ngày 21 tháng 9 năm 2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo như sau. 

 1. Thu hồi đất của hộ ông Hà Văn Tâm. 

- Địa chỉ thường trú: thôn Bắc Nam, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 75,7m
2
 (Bẩy mươi năm phẩy bẩy mét vuông). 

- Thuộc một phần thửa đất số 76, tờ bản đồ số 21, bản đồ địa chính xã Đồng 

Giáp. 

- Loại đất đang sử dụng: Đất trồng cây lâu năm. 

2. Lý do thu hồi: Để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Trong quý IV năm 2018. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: 

Hộ gia đình, cá nhân ông Hà Văn Tâm mà thuộc đối tượng đủ điều kiện giao 

đất tái định cư thì thực hiện theo quy định chế độ chính sách hiện hành. 

Hộ gia đình, cá nhân ông Hà Văn Tâm có trách nhiệm phối hợp với Hội 

đồng BTHT&TĐC huyện Văn Quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn 

Quan, UBND xã Đồng Giáp thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

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

trợ, tái định cư. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân ông Hà Văn Tâm không chấp 



hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản 

khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của 

pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như Mục 4; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, HS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 226/TB-UBND  Văn Quan, ngày  02 tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Công trình: Thủy điện Khánh Khê  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 62 của Luật Đất đai 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; Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê 

tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan tại Tờ 

trình số 76/TTr-TNMT, ngày 21 tháng 9 năm 2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo như sau. 

 1. Thu hồi đất của hộ ông Hà Ngọc Thành. 

- Địa chỉ thường trú: thôn Bắc Nam, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 232,0m
2
 (Hai trăm ba mươi hai phẩy không 

mét vuông). 

- Thuộc toàn bộ thửa đất số 83, tờ bản đồ số 21, bản đồ địa chính xã Đồng 

Giáp. 

- Loại đất đang sử dụng: Đất trồng cây lâu năm khác. 

2. Lý do thu hồi: Để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Trong quý IV năm 2018. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: 

Hộ gia đình, cá nhân ông Hà Ngọc Thành mà thuộc đối tượng đủ điều kiện 

giao đất tái định cư thì thực hiện theo quy định chế độ chính sách hiện hành. 

Hộ gia đình, cá nhân ông Hà Ngọc Thành có trách nhiệm phối hợp với Hội 

đồng BT, HT&TĐC huyện Văn Quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn 

Quan, UBND xã Đồng Giáp thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

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



trợ, tái định cư. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân ông Hà Ngọc Thành không chấp 

hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản 

khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của 

pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như Mục 4; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, HS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 227/TB-UBND  Văn Quan, ngày 02 tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Công trình: Thủy điện Khánh Khê  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 62 của Luật Đất đai 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; Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê 

tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan tại Tờ 

trình số 76/TTr-TNMT, ngày 21 tháng 9 năm 2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo như sau. 

 1. Thu hồi đất của hộ bà Nguyễn Thị Thêm. 

- Địa chỉ thường trú: thôn Bắc Nam, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 612,0m
2
 (Sáu trăm mười hai phẩy không mét 

vuông). 

- Thuộc một phần thửa đất số 88, tờ bản đồ số 22, bản đồ địa chính xã Đồng 

Giáp. 

- Loại đất đang sử dụng: Đất trồng cây lâu năm khác. 

2. Lý do thu hồi: Để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Trong quý IV năm 2018. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: 

Hộ gia đình, cá nhân bà Nguyễn Thị Thêm mà thuộc đối tượng đủ điều kiện 

giao đất tái định cư thì thực hiện theo quy định chế độ chính sách hiện hành. 

Hộ gia đình, cá nhân bà Nguyễn Thị Thêm có trách nhiệm phối hợp với Hội 

đồng BTHT&TĐC huyện Văn Quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn 

Quan, UBND xã Đồng Giáp thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

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



trợ, tái định cư. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bà Nguyễn Thị Thêm không chấp 

hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản 

khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của 

pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như Mục 4; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, HS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 228/TB-UBND  Văn Quan, ngày  02  tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Công trình: Thủy điện Khánh Khê  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 62 của Luật Đất đai 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; Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê 

tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan tại Tờ 

trình số 76/TTr-TNMT, ngày 21 tháng 9 năm 2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo như sau. 

 1. Thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Văn Công. 

- Địa chỉ thường trú: thôn Bắc Nam, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 673,0m
2
 (Sáu trăm bẩy mươi ba phẩy không 

mét vuông). 

- Thuộc toàn bộ thửa đất số 127, tờ bản đồ số 22, bản đồ địa chính xã Đồng 

Giáp. 

- Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước. 

2. Lý do thu hồi: Để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Trong quý IV năm 2018. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: 

Hộ gia đình, cá nhân ông Nguyên Văn Công mà thuộc đối tượng đủ điều 

kiện giao đất tái định cư thì thực hiện theo quy định chế độ chính sách hiện hành. 

Hộ gia đình, cá nhân ông Nguyễn Văn Công có trách nhiệm phối hợp với 

Hội đồng BT, HT&TĐC huyện Văn Quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện 

Văn Quan, UBND xã Đồng Giáp thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định 

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



hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân ông Nguyễn Văn Công không 

chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài 

sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 

của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như Mục 4; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, HS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 229/TB-UBND  Văn Quan, ngày 02 tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Công trình: Thủy điện Khánh Khê  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 62 của Luật Đất đai 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; Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê 

tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan tại Tờ 

trình số 76/TTr-TNMT, ngày 21 tháng 9 năm 2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo như sau. 

 1. Thu hồi đất của hộ bà Hoàng Thị An. 

- Địa chỉ thường trú: thôn Bản Chạp, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 274,0m
2
 (Hai trăm bẩy mươi bốn phẩy không 

mét vuông). 

Trong đó: 

- Thu hồi 214,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 1, tờ 

bản đồ số 9, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 60,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 2, tờ 

bản đồ số 9, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

2. Lý do thu hồi: Để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Trong quý IV năm 2018. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: 

Hộ gia đình bà Hoàng Thị An mà thuộc đối tượng đủ điều kiện giao đất tái 

định cư thì thực hiện theo quy định chế độ chính sách hiện hành. 



Hộ gia đình bà Hoàng Thị An có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng BT, 

HT&TĐC huyện Văn Quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan, 

UBND xã Đồng Giáp thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích 

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

tái định cư. Trường hợp hộ gia đình bà Hoàng Thị An không chấp hành việc điều 

tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền 

với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như Mục 4; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, HS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 230/TB-UBND  Văn Quan, ngày 02  tháng 10  năm 2018 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Công trình: Thủy điện Khánh Khê  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 62 của Luật Đất đai 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; Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê 

tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan tại Tờ 

trình số 76/TTr-TNMT, ngày 21 tháng 9 năm 2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo như sau. 

 1. Thu hồi đất của hộ ông Hoàng Văn Tuấn. 

- Địa chỉ thường trú: thôn Bắc Nam, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 631,0m
2
 (Sáu trăm ba mươi mốt phẩy không 

mét vuông). 

Trong đó: 

- Thu hồi 357,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 147, 

tờ bản đồ số 1, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 274,0m
2
 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 148, 

tờ bản đồ số 1, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

2. Lý do thu hồi: Để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Trong quý IV năm 2018. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: 

Hộ gia đình, cá nhân ông Hoàng Văn Tuấn mà thuộc đối tượng đủ điều kiện 

giao đất tái định cư thì thực hiện theo quy định chế độ chính sách hiện hành. 



Hộ gia đình, cá nhân ông Hoàng Văn Tuấn có trách nhiệm phối hợp với Hội 

đồng BT, HT&TĐC huyện Văn Quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn 

Quan, UBND xã Đồng Giáp thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

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

trợ, tái định cư. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân ông Hoàng Văn Tuấn không chấp 

hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản 

khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của 

pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như Mục 4; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, HS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 231/TB-UBND       Văn Quan, ngày 02  tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Công trình: Thủy điện Khánh Khê 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 62 của Luật Đất đai 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; Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê 

tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan tại Tờ 

trình số 76/TTr-TNMT, ngày 21 tháng 9 năm 2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo như sau. 

 1. Thu hồi đất của hộ bà Phùng Thị Dím. 

- Địa chỉ thường trú: thôn Bắc Nam, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 575,0m
2
 (Năm trăm bẩy mươi năm phẩy 

không mét vuông). 

- Thuộc toàn bộ thửa đất số 146, tờ bản đồ số 1, bản đồ địa chính xã Đồng 

Giáp. 

- Loại đất thu hồi: Đất chuyên trồng lúa nước. 

2. Lý do thu hồi: Để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Trong quý IV năm 2018. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: 

Hộ gia đình, cá nhân bà Phùng Thị Dím mà thuộc đối tượng đủ điều kiện 

giao đất tái định cư thì thực hiện theo quy định chế độ chính sách hiện hành. 

Hộ gia đình, cá nhân bà Phùng Thị Dím có trách nhiệm phối hợp với Hội 

đồng BT, HT&TĐC huyện Văn Quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn 

Quan, UBND xã Đồng Giáp thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

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



trợ, tái định cư. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bà Phùng Thị Dím không chấp 

hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản 

khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của 

pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như Mục 4; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, HS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 232/TB-UBND  Văn Quan, ngày 02  tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Công trình: Thủy điện Khánh Khê 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 62 của Luật Đất đai 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; Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê 

tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan tại Tờ 

trình số 76/TTr-TNMT, ngày 21 tháng 9 năm 2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo như sau. 

 1. Thu hồi đất của hộ bà Hà Thị Chích. 

- Địa chỉ thường trú: thôn Bắc Nam, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 159,0 m
2
 (Một trăm năm mươi chín phẩy 

không mét vuông). 

- Thuộc toàn bộ thửa đất số 29, tờ bản đồ số 21, bản đồ địa chính xã Đồng 

Giáp. 

- Loại đất thu hồi: Đất bằng trồng cây hàng năm khác 

2. Lý do thu hồi: Để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Trong quý IV năm 2018. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: 

Hộ gia đình, cá nhân bà Hà Thị Chích mà thuộc đối tượng đủ điều kiện giao 

đất tái định cư thì thực hiện theo quy định chế độ chính sách hiện hành. 

Hộ gia đình, cá nhân bà Hà Thị Chích có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng 

BT, HT&TĐC huyện Văn Quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan, 

UBND xã Đồng Giáp thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích 

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



tái định cư. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bà Hà Thị Chích không chấp hành 

việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác 

gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp 

luật./. 

Nơi nhận: 
- Như Mục 4; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, HS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 233/TB-UBND  Văn Quan, ngày 02 tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Công trình: Thủy điện Khánh Khê  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 62 của Luật Đất đai 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; Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê 

tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan tại Tờ 

trình số 76/TTr-TNMT, ngày 21 tháng 9 năm 2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo như sau. 

 1. Thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Văn Bòng. 

- Địa chỉ thường trú: thôn Bắc Nam, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 44,0 m
2
 (Bốn mươi bốn phẩy không mét 

vuông). 

- Thuộc toàn bộ thửa đất số 161, tờ bản đồ số 21, bản đồ địa chính xã Đồng 

Giáp. 

- Loại đất thu hồi: Đất bằng trồng cây hàng năm khác. 

2. Lý do thu hồi: Để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Trong quý IV năm 2018. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: 

Hộ gia đình, cá nhân ông Nguyễn Văn Bòng mà thuộc đối tượng đủ điều 

kiện giao đất tái định cư thì thực hiện theo quy định chế độ chính sách hiện hành. 

Hộ gia đình, cá nhân ông Nguyễn Văn Bòng có trách nhiệm phối hợp với 

Hội đồng BTHT&TĐC huyện Văn Quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn 

Quan, UBND xã Đồng Giáp thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

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



trợ, tái định cư. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân ông Nguyễn Văn Bòng không 

chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài 

sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định 

của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như Mục 4; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, HS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 234/TB-UBND  Văn Quan, ngày 02 tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Công trình: Thủy điện Khánh Khê  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 62 của Luật Đất đai 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; Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê 

tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan tại Tờ 

trình số 76/TTr-TNMT, ngày 9 tháng 9 năm 2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo như sau. 

 1. Thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Văn Đội. 

- Địa chỉ thường trú: thôn Bắc Nam, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 63,0 m
2
 (Sáu mươi ba phẩy không mét 

vuông). 

- Thuộc toàn bộ thửa đất số 110, tờ bản đồ số 21, bản đồ địa chính xã Đồng 

Giáp. 

- Loại đất thu hồi: Đất bằng trồng cây hàng năm khác. 

2. Lý do thu hồi: Để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Trong quý IV năm 2018. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: 

Hộ gia đình, cá nhân ông Nguyễn Văn Đội mà thuộc đối tượng đủ điều kiện 

giao đất tái định cư thì thực hiện theo quy định chế độ chính sách hiện hành. 

Hộ gia đình, cá nhân ông Nguyễn Văn Đội có trách nhiệm phối hợp với Hội 

đồng BTHT&TĐC huyện Văn Quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn 

Quan, UBND xã Đồng Giáp thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện 

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



trợ, tái định cư. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân ông Nguyễn Văn Đội không chấp 

hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản 

khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của 

pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như Mục 4; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, HS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 235/TB-UBND  Văn Quan, ngày 02 tháng 10 năm 2018 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện Công trình: Thủy điện Khánh Khê  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 62 của Luật Đất đai 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; Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ tiến độ sử dụng đất để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê 

tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan tại Tờ 

trình số 76/TTr-TNMT, ngày 21 tháng 9 năm 2018. 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo như sau. 

 1. Thu hồi đất của hộ bà Hà Thị Thu. 

- Địa chỉ thường trú: thôn Bắc Nam, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 650,0 m
2
 (Sáu trăm năm mươi phẩy không 

mét vuông). 

Trong đó: 

- Thu hồi 23,0m
2
, đất trồng cây lâu năm, thuộc toàn bộ thửa đất số 89, tờ bản 

đồ số 22, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 36,0m
2
, đất bằng trồng cây hàng năm khác, thuộc toàn bộ thửa đất 

số 90, tờ bản đồ số 22, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

- Thu hồi 519,0m
2
, đất chuyên trồng lúa nước, thuộc toàn bộ thửa đất số 

128, tờ bản đồ số 22, bản đồ địa chính xã Đồng Giáp. 

2. Lý do thu hồi: Để xây dựng công trình: Thủy điện Khánh Khê.  

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 

 Trong quý IV năm 2018. 

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư: 



Hộ gia đình, cá nhân bà Hà Thị Thu mà thuộc đối tượng đủ điều kiện giao 

đất tái định cư thì thực hiện theo quy định chế độ chính sách hiện hành. 

Hộ gia đình, cá nhân bà Hà Thị Thu có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng 

BT, HT&TĐC huyện Văn Quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan, 

UBND xã Đồng Giáp thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, 

thống kê nhà ở, tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bà Hà Thị Thu không chấp hành việc điều tra, 

khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất 

thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như Mục 4; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, HS. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


