
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯƠNG KHÊ 
 

Số:  1551  /UBND-BQL 
V/v thực hiện giải phóng mặt bằng công 

trình: Công viên cây xanh kết hợp quảng 

trường trung tâm huyện Hương Khê 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

          Hương Khê, ngày 02 tháng 8 năm 2021 

    Kính gửi:  

- Hội đồng GPMB theo Quyết định 2734/QĐ-UBND 

ngày 20/7/2021của UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên – Môi trường; 

- UBND Thị trấn Hương Khê. 
  

Dự án Công viên cây xanh kết hợp quảng trường trung tâm huyện Hương 

Khê được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 90/NQ-

HĐND ngày 09/4/2021; được UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

tại Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 12/7/2021. Để đẩy nhanh tiến độ giải 

phóng mặt bằng, sớm triển khai thực hiện dự án, UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND Thị trấn: Tuyên truyền đến tận các hộ gia đình bị ảnh hưởng về 

chủ trương thực hiện dự án, các chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác 

GPMB để tạo sự đồng thuận. Làm việc trực tiếp với các hộ để kiểm tra, rà soát, 

xác định nguồn gốc đất đai và tài sản trên đất. Lập danh sách và xây dựng hồ sơ 

nguồn gốc đất đai, tài sản của các hộ bị ảnh hưởng, báo cáo UBND huyện qua 

phòng Tài nguyên - Môi trường và Hội đồng GPMB trước 03/8/2021. 

2. Phòng Tài nguyên - Môi trường: Chủ trì, phối hợp Hội đồng GPMB và 

các phòng, ngành liên quan kiểm tra hồ sơ của các hộ bị ảnh hưởng (do UBND Thị 

trấn cung cấp), đối chiếu các quy định có liên quan để xác định danh sách các hộ 

đủ điều kiện để thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng về đất đai, hoàn 

thành trước 06/8/2021.  

3. Hội đồng GPMB theo Quyết định 2734/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của 

UBND huyện: Tuyên truyền đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng về chủ trương thực 

hiện dự án, các chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác GPMB để tạo sự đồng 

thuận. Triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng công trình theo đúng quy 

trình và các quy định hiện hành; đảm bảo chặt chẻ, khách quan, công khai, minh bạch; 

bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho các hộ bị ảnh hưởng. 

Yêu cầu các thành phần nêu trên thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, BQL. 
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