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QUYẾT  ĐỊNH  

Về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án xây dựng 

Nhà máy sản xuất và gia công thảm trải sàn Đinh Việt Hà Tĩnh 
                                           

                                          ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ   
 

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

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

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

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

Căn cứ Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 34/2018/QĐ-

UBND ngày 02/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh  về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất và gia 

công thảm trải sàn Đinh Việt Hà Tĩnh tại Cụm công nghiệp Nam Hồng, thị xã 

Hồng Lĩnh;  

Xét đề nghị của Trưởng các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Nội Vụ; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án xây dựng 

Nhà máy sản xuất và gia công thảm trải sàn Đinh Việt Hà Tĩnh, gồm các ông, bà 

có tên sau:  

1. Ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND thị xã - Chủ tịch Hội đồng; 

2. Ông Trịnh Anh Nam, Phó Trưởng phòng TNMT - Phó CT Hội đồng; 

3. Bà Trần Thị Liêm, Chuyên viên phòng TNMT - Thành viên; 

4. Ông Nguyễn Duy Phương, Cán bộ Ban QLDA - Thành viên; 

5. Ông Nguyễn Ngọc Tú, Cán bộ VPĐKĐĐ CN thị xã Hồng Lĩnh – 

Thành viên; 

6. Bà Trần Thị Mai, Chuyên viên phòng TC-KH - Thành viên - Phụ trách kế toán; 

7. Ông Trần Quốc Chế, Chủ tịch UBND p. Nam Hồng - Thành viên;  
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8. Ông Võ Hùng, Công chức Địa chính phường Nam Hồng - Thành viên;  

9. Bà Trần Thị Minh, Tổ trưởng TDP 8, p. Nam Hồng - Thành viên; 

10. Ông Nguyễn Duy Hà, TDP7, phường Nam Hồng - Đại diện hộ gia 

đình bị ảnh hưởng. 

Điều 2. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có nhiệm vụ: 

- Giúp UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức kiểm tra, thống kê, lập phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Tổ chức chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, cá 

nhân bị ảnh hưởng bởi dự án; 

- Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sử dụng con dấu của 

UBND thị xã Hồng Lĩnh trong quá trình hoạt động;  

- Kinh phí đảm bảo hoạt động của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

theo quy định hiện hành của Nhà nước; 

- Các thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoạt động theo chế 

độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành; 

 Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, Trưởng các phòng, ban: Nội vụ, 

Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng thị xã; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hà Tĩnh - Chi nhánh thị 

xã Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBND phường Nam Hồng, Thủ trưởng các cơ quan đơn 

vị liên quan và các ông bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                                                                         TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  

- Như điều 3;                                                                                       KT. CHỦ TỊCH  

- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã;                                                     PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;                                              
- Lưu: VT, TN-MT.                                                                                                                                                         
                                                                     
                                   
 

                                                                                                         Lê Văn Bình 
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