
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 
Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do - hạnh Phúc 

 

Xuân Trường, ngày       tháng 8 năm 2022  

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ 

 Dự án Xây dựng điểm đón trả khách kinh doanh dịch vụ và bến xe tĩnh 

Thành Nam tại xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường của Công ty  

cổ phần đầu tư xây lắp và khoáng sản Thành Nam 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT ngày 04/5/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hợp nhất các Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi nhà nước thu hồi đất; Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 

04/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hợp nhất các Nghị định quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT 

ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hợp nhất các Thông tư quy 

định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Văn 

bản hợp nhất số 09/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường hợp nhất các Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dung đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng điểm đón trả khách kinh 

doanh dịch vụ và bến xe tĩnh Thành Nam tại xã Xuân Ninh huyện Xuân Trường 

của Công ty cổ phần đầu tư xây lắp và khoáng sản Thành Nam; 

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh Nam 

Định v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Xuân Trường; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ Dự án xây 

dựng điểm đón trả khách kinh doanh dịch vụ và bến xe tĩnh Thành Nam tại xã 

Xuân Ninh của Công ty cổ phần đầu tư xây lắp và khoáng sản Thành Nam gồm các 

ông (bà) có tên và giữ các chức vụ sau: 

1. Ông Vũ Tuấn Dương : Phó Chủ tịch TT UBND huyện - Chủ tịch HĐ 

2. Ông Ngô Doãn Dự : P.Trưởng phòng TN&MT huyện - P. Chủ tịch TT HĐ 

3. Ông Trần Vĩnh Thọ : P.Trưởng phòng TC-KH huyện - Phó chủ tịch HĐ 

4. Ông Phạm Mạnh Thường : Chủ tịch UBND xã Xuân Ninh - Phó chủ tịch HĐ 

5. Ông Nguyễn Mạnh Dũng : P.Trưởng phòng KT&HT huyện - Thành viên  
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6. Ông Trần Chí Thành : P. Trưởng phòng NN&PTNT huyện - Thành viên  

7. Ông Nguyễn Mạnh Đường : P. Chủ tịch UBND xã Xuân Ninh - Thành viên  

8. Ông Mai Ngọc Đẳng : P. Chủ tịch UBND xã Xuân Ninh - Thành viên  

9. Bà Cao Thị Ngọc Mai : Chuyên viên phòng TN&MT huyện - Thành viên  

10. Bà Nguyễn Thị Hải Yến : Chuyên viên phòng TC-KH huyện - Kế toán HĐ 

11. Ông Phạm Văn Đại : Công chức địa chính xã Xuân Ninh - Thành viên  

12. Ông Mai Ngọc Cường : Chủ tịch MTTQ xã Xuân Ninh - Thành viên  

13. Ông Nguyễn Mạnh Huy : Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư 

xây lắp và khoáng sản Thành Nam 

- Thành viên  

14. Bà Phạm Kim Nhung : Cán bộ Công ty cổ phần đầu tư 

xây lắp và khoáng sản Thành Nam 

- Thành viên  

15. Bà Nguyễn Thị Ngọc : Cán bộ Công ty cổ phần đầu tư 

xây lắp và khoáng sản Thành Nam 

- Thành viên  

16. Ông Vũ Văn Trung : Xóm trưởng xóm 1, xã Xuân Ninh - Thành viên  

17. Ông Phạm Công Duyên : Xóm trưởng xóm 2, Xã Xuân Ninh - Thành viên  

18. Ông Đỗ Văn Nghĩa : Công dân xóm 1 xã Xuân Ninh - 

Đại diện hộ dân có đất thu hồi 

- Thành viên  

 Điều 2. Hội đồng bồi thường hỗ trợ GPMB có nhiệm vụ giúp UBND huyện 

lập, thẩm định, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ 

GPMB thực hiện Dự án xây dựng điểm đón trả khách kinh doanh dịch vụ và bến 

xe tĩnh Thành Nam tại xã Xuân Ninh của Công ty cổ phần đầu tư xây lắp và 

khoáng sản Thành Nam; giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến phương án 

bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án và chịu trách nhiệm trước 

UBND huyện về kết quả thực hiện. 

- Hội đồng được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và sử dụng con dấu 

của Phòng Tài nguyên và Môi Trường để giao dịch trong quá trình thực hiện 

công tác GPMB. 

- Nhiệm vụ cụ thể của thành viên Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng phân 

công. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự 

giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

2902/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND huyện. Chánh Văn phòng HĐND-

UBND huyện, Trưởng phòng TN&MT huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan, Chủ tịch UBND xã Xuân Ninh và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
Đặng Ngọc Cường 
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