
UBND HUYN TRVC N4H 
1101 BONG BTHT VA TBC 
GIAI PHONG MiT BANG 

S: 01/GM-HD 

CONG HOA xA HOT CHU NGHiA VIT NAM 
Bc 1p - Tn' do - Hinh phüc  

Trwc Ninh, ngày 29 tháng 3 nám 2022 

GIAY MI 
Hçp triên khai cong tác thu hii dat thirc hin Dir an xây drng 

Trtro'ng Mâm non thj trân Co L, huyn triyc Ninh 

Hi dng bM thu&ng, h trçY và tái djnh cu giâi phOng mt bng Xây drng 
Trtthng Mâm Non thj trân Co L, huyn Tc Ninh, kInh m?yi: 

- Các dng chI Thành viên Hi dng bi thumg, h trg và tái djnh cu giãi 
phóng mtt bang Xây dirng Tnr?ng Mâm Non thj trail Co L, huyn Tc Ninh; 

- Thuô'ng trirc Dãng Uy, HDND, länh dao  UBND, Tru&ng các doàn th chInh 
trj- xâ hi và cong chirc lien quan cüa thj trân Co Lê; 

- Dtng chI BI thu chi b, T tnthng T6 dan ph6 DInh cçru, th trn c6 L 

- Di din các h dan có dt bj ãnh hithng bi Dc an xây dirng Tnrmg Mm 
Non thj trân Co Lê. 

Tói dir h9p trin khai cong thu hi dt thçrc hin Dr an xây dçrng Trung 
Mâm Non thj trân Co Lê. 

Tho'i gian: Tü 8gi 00, ngày 31/3/2022 (sang thir Näm). 

Da diem: Tai  phông hp trii s UBNID thj trân C L. 

Thành viên Hi dng bi thuông, h trçl và tái djnh cu giái phóng m,t bang 
theo chirc näng, thim vi chuân bj ni dung lam vic. 

D nghj LJBND thj trn C L mi thành ph.n cüa dan vj và các h dan có 
dat bj ãnh hu&ng bi dir an xây dung dir hçp; chuân bj phông hçp và báo cáo theo 
ni dung hi nghj. 

KInh m&i các dgi biêu ye dr hQp day dii, ding thai gian và thy'c hin các 
binphápphông, chóng djch Covid - 19.7 

Noi nhIn: 
- Nhi.r trén; 
- Cong thông tin din tcr huyn; 
-Lixu:HD. 

CHU T!CH HQI BONG 

 

PHO CHU TICH THTXNG TRU'C 
Phim Trçng Duy 



ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TRỰC NINH 

p 
Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trực Ninh, ngày        tháng 10 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

  Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng  

Xây dựng Trường mầm non thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRỰC NINH   

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

 Căn cứ Văn bản số 08/VBHN-BTNMT ngày 07/8/2020 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 

thu hồi đất; 

 Căn cứ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất;Quyết 

định số 16/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành 

quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

 Căn cứ Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và hủy bỏ danh mục công 

trình, dự án đã được phê duyệt kế hoạch sử dụng đất nhưng quá 3 năm chưa thực 

hiện của huyện Trực Ninh; Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của 

UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt dự án Xây dựng Trường mầm non thị trấn 

Cổ Lễ, huyện Trực Ninh;   

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ 

quan có liên quan. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt 

bằng xây dựng Trường mầm non thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, gồm: 

1. Ông Phạm Trọng Duy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện: Chủ tịch  

2. Ông Nguyễn Đại Đằng - Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường: Phó Chủ tịch  

3. Ông Nguyễn Quang Thạo - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch: Phó Chủ tịch 

4. Ông Vũ Mạnh Cường - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng: Phó Chủ tịch 

5. Ông Vũ Xuân Đạt - Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD huyện: Phó Chủ tịch 
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6. Ông Nguyễn Quang Trình - Chủ tịch UBND thị trấn Cổ Lễ: Phó Chủ tịch 

7.  Ông Trần Đại Thắng - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện: Uỷ viên 

8. Bà Đỗ Thị Yến -  Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch: Uỷ viên 

9. Ông Đinh Xuân Liệu - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cổ Lễ: Ủy viên 

10. Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN thị trấn: Ủy viên 

11. Ông Nguyễn Thế Anh - Chuyên viên phòng Tài nguyên - MT:  Ủy viên 

12. Ông  Nguyễn Ngọc Toàn - Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng:  Ủy viên 

13. Ông Phạm Văn Minh -  Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch: Ủy viên 

14. Ông Vũ Thành Vinh -  Cán bộ kỹ thuật Ban QLDA: Ủy viên 

15. Bà Ngô Thị Thúy -  Cán bộ kỹ thuật Ban QLDA: Ủy viên 

16. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô: thị 

và Môi trường thị trấn Cổ Lễ 

Ủy viên 

17. Bà  Phan Thị An - Đại diện hộ dân có đất thu hồi: Ủy viên 
 

Điều 2. Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Yến - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch 

làm Kế toán Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng dự án. 

Điều 3. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ  và tái định cư giải phóng mặt bằng có 

nhiệm vụ:  

- Kiểm đếm đất đai, tài sản, nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, thuỷ 

sản của các hộ chịu ảnh hưởng của dự án; 

- Lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, trình cấp có thẩm 

quyền thẩm định và phê duyệt; chi trả trực tiếp cho các hộ được bồi thường, hỗ trợ 

giải phóng mặt bằng theo phương án được phê duyệt;  

- Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của UBND huyện Trực Ninh để 

giao dịch; chí phí hoạt động của Hội đồng theo phương án được duyệt.  

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Chủ tịch UBND thị trấn 

Cổ Lễ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
  

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như Điều 4;  

- Lưu: VT. 
 

 

 

 

 

 

                             
  Lưu Văn Dương 
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