UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
Số: 602

/UBND-KTTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 13 tháng 01 năm 2021

V/v thu hồi đất ngoài mốc GPMB
dự án Xây dựng tuyến đường bộ
cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện
Hà Trung.

Kính gửi:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Hà Trung.

Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 2598/UBND-TN&MT
ngày 27/11/2020 của UBND huyện Hà Trung về việc thu hồi đất ngoài mốc
thực hiện GPMB dự án: Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua
huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Sở Tài
nguyên và Môi trường tại Công văn số 202/STNMT-CSĐĐ ngày 11/01/2021,
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Đồng ý với tham mưu, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại
văn bản nêu trên; thống nhất chủ trương giao UBND huyện Hà Trung thu hồi
đất ngoài mốc GPMB dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua
huyện Hà Trung của 04 hộ có đơn đề nghị thu hồi đất với lý do không đủ điều
kiện để ở (danh sách cụ thể như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại
văn bản trên, có gửi kèm theo); kinh phí tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư từ nguồn GPMB dự án.
2. Chủ tịch UBND huyện Hà Trung có trách nhiệm tổ chức thực hiện
việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quản lý, sử dụng đất sau thu hồi đảm bảo
quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch
UBND tỉnh về quyết định của mình./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm;
- Các sở: Xây dựng, GTVT;
- Ban QLDA Thăng Long;
- Lưu: VT, KTTC, CN.
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