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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  89/KH-UBND Văn Quan, ngày 29 tháng 3 năm 2019 

KẾ HOẠCH 

 Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền vận động các hộ gia đình chưa cho 

kiểm đếm GPMB, Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Chợ trung tâm và khu 

dịch vụ thương mại thị trấn Văn Quan 

Căn cứ Thông báo số 42/TB-UBND ngày 14/3/2019 của UBND huyện Văn 

Quan thông báo kết kuận phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 02 năm 2019. 

Để tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư 

Công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Chợ Trung tâm và Khu dịch vụ thương 

mại thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan; 

 UBND huyện Văn Quan xây dựng Kế hoạch tiếp tục triển khai công tác vận 

động các hộ gia đình chưa cho kiểm đếm về diện tích đất đai, cây cối hoa màu và 

vật kiến trúc bị ảnh hưởng bởi công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Chợ Trung 

tâm và Khu dịch vụ thương mại thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm triển khai thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các 

dự án trọng điểm năm 2019 trên địa bàn huyện và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu 

tư theo đúng kế hoạch đề ra; 

- Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ và 

có hiệu quả trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng giữa các cấp, ngành có 

liên quan. 

2. Yêu Cầu 

- Việc triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải 

được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp 

luật hiện hành; 

- Đáp ứng được yêu cầu tiến độ thi công dự án; 

- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải luôn chủ động phối hợp, 

thường xuyên trao đổi, liên hệ và gắn bó mật thiết với Nhân dân trong quá trình 

triển khai thực hiện nhiệm vụ; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng 

ứng, ủng hộ, tạo điều kiện trong công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao 

mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, hoàn thành và đưa vào khai 

thác, sử dụng, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Để tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu 
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mại thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan được đảm bảo đúng tiến độ đề ra và 

bảo đảm đúng theo trình tự trong công tác giải phóng mặt bằng. UBND thị trấn 

Văn Quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động 10 hộ gia đình chưa cho 

kiểm đếm. 

2. Tổ chức thực hiện tuyên truyền công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, 

bằng hình thức tuyên truyền vận động đến từng hộ gia đình, tuyên truyên trên cơ sở 

về chủ trương, chế độ chính sách liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng. 

3. Thời gian tổ chức thực hiện tuyên truyền từ ngày 01/4/2019 đến ngày 

15/4/2019. 

(Có danh sách các hộ gia đình kèm theo). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Giao tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng BTHT&TĐC huyện chuẩn bị các 

văn bản tài liệu có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng cho các thành phần 

tham gia.  

 2. Căn cứ vào kế hoạch này, UBND thị trấn Văn Quan xây dựng kế hoạch 

phối hợp, tổ chức tuyên truyền về quy mô dự án, chủ trương thu hồi đất và vận 

động Nhân dân hưởng ứng, ủng hộ, tạo điều kiện để triển khai dự án theo kế hoạch 

đề ra, đồng thời tuyên truyền, phổ biến Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy 

định của pháp luật. 

3. Hội đồng BTHT&TĐC huyện phối hợp với các cơ quan liên quan giải 

quyết những khó khăn, vướng mắc, những đề nghị của công dân theo quy định 

pháp luật. 

 4. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể huyện, phối hợp tuyên truyền vận động 

các hộ gia đình là đoàn viên, hội viên…Nhân dân hưởng ứng, ủng hộ, tạo điều kiện 

để triển khai dự án theo kế hoạch đề ra.  

 Trên đây là Kế hoạch tiếp tục triển khai công tác vận động các hộ gia đình 

chưa cho kiểm đếm về diện tích đất đai, cây cối hoa màu và vật kiến trúc bị ảnh 

hưởng bởi công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Chợ Trung tâm và Khu dịch vụ 

thương mại thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan./. 

 

Nơi nhận:                                                   
- TT Huyện ủy,  TT HĐND (B/c);                                                                       

- CT, các PCT UBND huyện;  
- MTTQ và các Đoàn thể huyện ( P/hợp ); 

- Các phòng, ban đơn vị liên quan; 

- UBND thị trấn Văn Quan ( T/hiện); 

- Lưu: VT.                                                                                                                                                                      

                  KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

(Đã ký) 

 

    

Hoàng Văn Quân 
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