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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc              

Số: 193/KH-UBND Chi Lăng, ngày 23 tháng 6 năm 2022 
 

      

KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Lương Quang Bằng để 

thực hiện dự án: Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2) 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 148/2017/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Lương Quang Bằng để thực 

hiện dự án: Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2); 

Căn cứ Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Chủ 
tịch UBND huyện Chi Lăng về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất; 

UBND huyện Chi Lăng xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện việc cưỡng 

chế thu hồi đất đối với hộ ông Lương Quang Bằng, thường trú: Khu Trung 

Thịnh, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Nhằm bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Đường 

giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2). 

II. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN CƯỠNG CHẾ 

Hộ ông Lương Quang Bằng thường trú tại Khu Trung Thịnh, thị trấn Chi 

Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

III. THÀNH PHẦN THAM GIA CƯỠNG CHẾ 

1. Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất: được thành lập theo Quyết định số           

2082/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng (sau đây 

gọi chung là Ban thực hiện cưỡng chế). 

2. Đơn vị chủ trì thực hiện cưỡng chế thu hồi đất: 

Giao Ban thực hiện cưỡng chế chủ trì tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi 

đất theo quy định pháp luật.  

3. Các đơn vị phối hợp thực hiện:  

Các cơ quan liên quan: Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện (chủ 

đầu tư dự án), Viện kiểm sát nhân dân huyện, Công an huyện, Trung tâm Văn hóa 
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- Thể thao và Truyền thông huyện, Trung tâm Y tế huyện chịu trách nhiệm phối 

hợp với Ban thực hiện cưỡng chế thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất khi Ban 

thực hiện cưỡng chế có yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ của ngành quy định. 

IV. NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

Căn cứ Quyết định số 5969/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện 

Chi Lăng về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng thì tổng diện tích đất thu hồi của hộ ông Lương Quang Bằng thường 

trú tại khu Trung Thịnh, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn là 

228,1m2 thuộc thửa đất số 185, tờ số 61 bản đồ địa chính thị trấn Chi Lăng, mục 

đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm và thửa đất số 284, tờ số 62 bản đồ địa 

chính thị trấn Chi Lăng, mục đích sử dụng là đất trồng cây hàng năm khác thuộc 

khu Trung Thịnh, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

V. THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CƯỠNG CHẾ. 

 Thời gian tổ chức thực hiện cưỡng chế: Thực hiện trong giờ hành chính 

từ ngày 27/6/2022 đến ngày 30/6/2022 (Giao Ban thực hiện cưỡng chế thông 

báo thời gian cụ thể trước khi thực hiện cưỡng chế). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ 

ông Lương Quang Bằng, thường trú tại Khu Trung Thịnh, thị trấn Chi Lăng, 

huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn để thực hiện dự án: Đường giao thông khu công 

nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2); 

Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này, Ban thực hiện cưỡng chế có trách 

nhiệm xây dựng Phương án tổ chức thực hiện cưỡng chế và phân công nhiệm vụ 

cho các cơ quan thực hiện. 

(Có sơ đồ khu đất thực hiện cưỡng chế kèm theo)./. 

 
  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp; 

- Công an tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Công an huyện, Ban CHQS huyện; 

- TAND huyện, Viện KSND huyện; 

-  Các phòng: Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - 

Hạ tầng, Tư pháp; 

- Trung tâm Y tế huyện; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 

Truyền thông huyện; 

- Chi nhánh cấp thoát nước, Điện lực Chi Lăng, Trung tâm 

Viễn thông Chi Lăng; 

- TT Đảng ủy thị trấn Chi Lăng; 

- UBND thị trấn Chi Lăng; 

- Lưu: VT, TNMT, HS. LQT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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