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THÔNG BÁO 

Về việc hoàn thành công tác bồi thường GPMB (lần 1) 

Hạng mục: Đất Nông nghiệp và Đất do UBND phường quản lý, sử dụng 
 
 

Kính gửi: Công ty cổ phần bất động sản HANO-VID. 
 

 Thực hiện Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư tổ 6, tổ 

7, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh và Hợp đồng thực hiện dự án số 

01/2020/HĐ-ĐTDA ngày 18/5/2020 giữa UBND tỉnh Hà Tĩnh và Công ty cổ 

phần bất động sản HANO-VID (Chủ đầu tư), UBND thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức 

giải phóng mặt bằng và chi trả xong kinh phí bồi thường (đợt 1) cho 105 hộ gia 

đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp với tổng kinh phí bồi thường 6.048.588.830 

đồng (Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 20/5/2020), thu hồi tổng diện tích đất 

nông nghiệp 22.520,5m
2
 (Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 20/5/2020); Thu 

hồi 55.235,1m
2
 đất do UBND phường quản lý, sử dụng (Quyết định số 1048/QĐ-

UBND ngày 19/6/2020) với kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho UBND phường là: 

646.857.705 đồng (Quyết định 1049/QĐ-UBND ngày 19/6/2020). Tổng diện tích 

đất thu hồi sau 2 đợt là: 77.755,6m
2
, chiếm 96,35% diện tích Quy hoạch (8,07ha). 

 Hiện nay, UBND thị xã Hồng Lĩnh đang tiếp tục tổ chức giải phóng mặt 

bằng hạng mục đất ở và tài sản của các hộ gia đình, cá nhân nằm trong khu vực 

thực hiện dự án khu dân cư tổ 6, tổ 7, phường Đậu Liêu với diện tích theo Quy 

hoạch điều chỉnh cục bộ (đã được UBND tỉnh cho chủ trương tại Văn bản số 

3948/UBND-XD ngày 19/6/2020) là: 2.179,6m
2
. 

 Căn cứ Văn bản số 193/KH-UBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về Kế hoạch triển khai thực hiện các công trình trọng điểm cấp tỉnh chào 

mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX. UBND thị xã Hồng Lĩnh kính 

đề nghị Nhà đầu tư làm việc với UBND tỉnh và các sở ngành liên quan thực hiện 

các thủ tục xin giao đất lần 1 với diện tích 77.755,6m
2
 để triển khai các công việc 

tiếp theo đảm bảo tiến độ./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; 

- Các phòng: TNMT, QLĐT, TCKH; 

- Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã; 

- Lưu: VT. 
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