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       Số: 28/TB- HĐBT Văn Quan, ngày   22   tháng  01   năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 

Công trình: Hoàn thiện xuất tuyến 35kV Đồng Đăng - Hồng Phong - Khánh Khê 

lộ 373E13.6 Đồng Đăng, huyện Văn Quan (Đoạn qua xã Điềm He) 

Hội đồng BTHT&TĐC huyện Văn Quan đã tiến hành đo đạc diện tích đất 

đai và kiểm đếm cây cối, hoa màu trên diện tích mốc giải phóng mặt bằng theo dự 

án được phê duyệt và lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình. 

Vậy, Hội đồng BTHT&TĐC huyện Thông báo niêm yết phương án bồi 

thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình được biết theo các phụ biểu kèm theo. 

1 - Thời gian niêm yết: Từ ngày 22 tháng 01 năm 2021, đến hết ngày 11 tháng  

02 năm 2021. 

2 - Địa điểm niêm yết phương án: Tại Trụ sở UBND xã Điềm He và các thôn: 

Chi Quan, Bản Làn, Điềm He 2, Điềm He 1, Bản Nhuần, Nà Hin - Khòn Háo, xã 

Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

3 -  UBND xã Điềm He và trưởng các thôn: Chi Quan, Bản Làn, Điềm He 2, 

Điềm He 1, Bản Nhuần, Nà Hin - Khòn Háo, xã Điềm He thông báo cho các hộ gia 

đình trong diện thu hồi đất đai, cây cối hoa màu được biết để kiểm tra, xem xét 

phương án.  

4 - Các trường hợp có tranh chấp đề nghị UBND xã Điềm He giải quyết tại 

cơ sở và có văn bản gửi cho Trung tâm phát triển quỹ đất để có căn cứ tính bồi 

thường cho đúng đối tượng. 

5 - Mọi phát hiện về thiếu sót, nhầm lẫn, sai chính sách trong quá trình tính 

toán phương án, các hộ gửi bằng văn bản trực tiếp cho UBND xã Điềm He.  

6 - UBND xã Điềm He tổng hợp các ý kiến thắc mắc về phương án bồi 

thường gửi về Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Văn Quan (Số 314, phố Đức 

Hinh 1, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan) trước ngày 11 tháng 02 năm 2021 để 

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện điều chỉnh những sai sót, trước khi trình Hội 

đồng thẩm định phương án của huyện và trình UBND huyện phê duyệt phương án 

bồi thường chính thức./.    

 

Nơi nhận: 

- UBND xã Điềm He;               
- CT.PCT. UBND huyện; (B/C)    
- Lưu VT, HĐ. 
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