
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:             /QĐ-UBND Thành phố Cao Bằng, ngày         tháng       năm 2022  

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện công trình: Cải 

tạo, chống quá tải, giảm TTĐN thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng năm 2022 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH  PHỐ CAO BẰNG 

 

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

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 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 14/2020/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2020 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 1728/QĐ-PCCB ngày 08 tháng 11 năm 2021 của 

Công ty Điện lực Cao Bằng về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật ĐTXD 

công trình: Cải tạo, chống quá tải, giảm TTĐN thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao 

Bằng năm 2022; 

 Căn cứ Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cao Bằng về việc Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư để thực hiện công trình: Cải tạo, chống quá tải, giảm TTĐN thành phố 

Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng năm 2022; 

  Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất và Giải phóng 

mặt bằng thành phố Cao Bằng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện 

công trình: Cải tạo, chống quá tải, giảm TTĐN thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao 

Bằng năm 2022. Gồm các ông, bà có tên sau: 
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1. Ông: Nguyễn Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND thành phố - Chủ tịch 

Hội đồng. 

2 - Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ và GPMB thành phố - Phó Chủ tịch Hội 

đồng, phụ trách công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

3 - Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố - Phó Chủ tịch 

Hội đồng, phụ trách công tác thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. 

4 - Các ủy viên: 

- Ông: Đinh Ngọc Khánh - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố; 

- Ông: Bùi Văn Hiệp - Trưởng phòng Quản lý đô thị Thành phố; 

- Lãnh đạo UBND phường Sông Bằng; 

- Lãnh đạo UBND phường Hoà Chung; 

- Lãnh đạo UBND phường Duyệt Trung; 

- Bà: Hoàng Thị Thu Hương – Tổ 4, phường Hoà Chung - Đại diện các hộ 

gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi. 

Điều 2. Hội đồng làm việc theo quy chế của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

 - Tổ chức thực hiện bồi thường, GPMB để thực hiện công trình: Cải tạo, 

chống quá tải, giảm TTĐN thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng năm 2022; 

 - Phân công, chỉ đạo, đôn đốc các thành viên trong Hội đồng thực hiện 

nhiệm vụ theo quy trình hướng dẫn thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cao Bằng ban hành kèm theo 

Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Cao Bằng; 

- Thành lập Tổ công tác giúp Hội đồng lập phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư và chỉ đạo Tổ công tác thực hiện đo đạc, kiểm đếm, lập phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; 

- Thành lập Tổ thẩm định giúp Hội đồng thẩm định phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư và chỉ đạo Tổ thẩm định thực hiện thẩm định phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình do Tổ công tác lập; 

- Chỉ đạo các thành viên khác của Hội đồng giải quyết các vấn đề liên 

quan đến công tác GPMB của dự án theo chức năng, nhiệm vụ công tác mà các 

thành viên đang đảm nhiệm; 

- Hội đồng chịu trách nhiệm về tính pháp lý của phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư, giải quyết mọi đơn thư kiến nghị liên quan đến công tác bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư dự án. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố, Trưởng các phòng: 

Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; Giám đốc 

Trung tâm PTQĐ và GPMB thành phố; Chủ tịch UBND các phường: phường 
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Sông Bằng, phường Hoà Chung, phường Duyệt Trung và các ông, bà có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (t/h);  

- TT Thành uỷ; 

- TT HĐND thành phố; 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- VP HĐND&UBND TP; 

- Trung tâm PTQĐ và GPMB (03 bản); 

- Trang thông tin điện tử TP; 

- Lưu VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trung 
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