
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LÂM 
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-BBT 
Về việc đề nghị cử cán bộ, công chức 

tham gia Ban bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư huyện Bảo Lâm 

         Bảo Lâm, ngày          tháng 3 năm 2023 

 

    

Kính gửi:  

 - Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

 - Phòng Kinh tế - hạ tầng; 

 - Ban QLDA đầu tư và xây dựng; 

 - Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Công an huyện Bảo Lâm. 

 

 

Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật đất đai năm 2013; 

Căn cứ Hướng dẫn số 3971/HD-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư;  

Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của Uỷ ban nhân dân 

huyện Bảo Lâm về việc kiện toàn bổ sung ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện 

Bảo Lâm. 

Hiện nay một số thành viên trong Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (theo 

Quyết định 1838/QĐ-UBND ngày 05/9/2022) chuyển công tác không đảm bảo đầy 

đủ thành phần trong ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. Để đảm bảo 

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện được thực hiện theo 

đúng quy định và đảm bảo tiến độ đã đề ra. Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lâm đề nghị 

thủ trưởng các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) cử cán bộ, công chức trong cơ quan, 

đơn vị mình tham gia ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện bao gồm những 

thành phần hiện tại là thành viên của Ban bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo Quyết 

định 1838/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 và bổ sung, cụ thể như sau;  

- Phòng Tài chính – Kế hoạch: 01 Chuyên viên; 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 02 Chuyên viên; 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng: 02 Chuyên viên; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện: 03 Chuyên viên; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: 01 Lãnh đạo, 02 Chuyên viên; 

- Công an huyện:  01 cán bộ; 



(gửi kèm Quyết định 1838/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 huyện Bảo Lâm) 

Công văn cử cán bộ, công chức tham gia ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

gửi về UBND huyện qua Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Lâm (Cơ 

quan thường trực Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện) trước ngày 

15/03/2023 để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện.  

Nhận được Công văn này đề nghị các Cơ quan, đơn vị quan tâm, triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Chủ tịch, các PCT UBND (Bc); 

- Lưu: VT, BBTHTTĐC 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Chinh 
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