
UBND HUYỆN NGỌC HỒI 

BAN QLDA ĐTXD 

          Số: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Ngọc Hồi, ngày     tháng    năm   

 

THÔNG BÁO 

V/v công khai phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư về đất đai, cây cối, 

hoa màu, vật kiến trúc bị ảnh hưởng 

Công trình: Nâng cấp sửa chữa tuyến đường trục chính khu 3  

- Khu kinh tế cửa khẩu Pờ Y (Quốc lộ 40) 

 

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND huyện về 

phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự 

án đầy tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường trục chính Khu 3 - 

Khu kinh tế của khẩu quốc tế Pờ Y (Quốc lộ 40) huyện Ngọc Hồi; 

Căn cứ các Thông báo số 157/TB-UBND ngày 12/4/2019, Thông báo số 

159/TB-UBND ngày 18/4/2019 của UBND huyện về việc thu hồi đất để thực hiện 

dự án xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường trục chính Khu 3 – 

Khu kinh tế của khẩu quốc tế Pờ Y (Quốc lộ 40) huyện Ngọc Hồi; 

Trên cơ sở số liệu kiểm kê, đo đạc đã được xác định và tính hợp pháp về đất, 

tài sản trên đất, tiến hành lập phương án bồi thường chi tiết dự án xây dựng công 

trình: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường trục chính Khu 3 – Khu kinh tế của khẩu 

quốc tế Pờ Y (Quốc lộ 40). 

Nay Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hồi công khai khối 

lượng, số lượng và đơn giá bồi thường thiệt hại để chính quyền địa phương, chủ 

đầu tư, chủ sở hữu tài sản được biết (Có Bảng tổng hợp chi tiết kèm theo). 

Thời gian niêm yết công khai và lấy ý kiến về phương án bồi thường từ ngày 

08 tháng 8 năm 2019 đến ngày 28 tháng 8 năm 2019. 

Sau thời gian này mọi kiến nghị, khiếu nại của chủ sở hữu tài sản, Ban 

QLDA ĐTXD huyện sẽ không giải quyết. 

 Vậy Ban QLDA ĐTXD huyện Ngọc Hồi thông báo để chính quyền địa 

phương, chủ đầu tư và chủ sở hữu tài sản bị ảnh hưởng được biết tham gia ý kiến 

để Ban QLDA ĐTXD huyện hoàn thiện phương án trình phê duyệt theo quy định. 

 

Nơi nhận:  
- UBND huyêṇ (b/c) 
- Ban Dân vận huyện (b/c); 

- UBMTTQVN huyện (b/c); 

- UBND, UBMTTQVN xã Pờ Y (p/h); 

- Phòng TN-MT (biết); 

- Trang tin điêṇ tử huyêṇ (đưa tin); 

- Tại nơi sinh hoạt cộng đồng của cá 

nhân bi ̣ thu hồi đất; 

- Lưu VT-BQLDA.                    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

                        Nguyêñ Thanh Nghi 
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