
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /UBND-KTTC Thanh Hoá, ngày      tháng 12 năm 2020 

V/v giao tham mưu việc hỗ trợ 

tiền san lấp, đắp nền cho một số 

hộ gia đình, cá nhân có đất ở khi 

Nhà nước thu hồi đất thực hiện 

dự án Xây dựng tuyến đường bộ 

cao tốc Bắc - Nam đoạn qua 

huyện Yên Định. 

 

 

 

Kính gửi:   

- Sở Xây dựng; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- UBND huyện Yên Định. 

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3029/UBND-KTHT ngày 

30/11/2020 của UBND huyện Yên Định về việc đề nghị hỗ trợ bằng tiền khối 

lượng đất (cát) đắp nền phần móng nhà sâu trên 1,2m và khối lượng đất (cát) 

san nền tại vị trí được giao đất tái định cư cho các hộ để thực hiện GPMB dự 

án Đường Cao tốc Bắc - Nam. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Giao thông vận tải và các ngành, đơn vị có liên quan, nghiên cứu đề nghị của 

UBND huyện Yên Định tại văn bản nêu trên (có bản sao gửi kèm theo); căn cứ 

các quy định của pháp luật, có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 

trước ngày 08/12/2020./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (b/c); 

- Lưu: VT, KTTC, CN. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

                       

Đinh Quang Hưng 
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