ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÁNH LINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 126 /UBND-SX

Tánh Linh, ngày 08

tháng 02 năm 2017

V/v xin chủ trương lập hồ sơ bồi
thường, giải phóng mặt bằng
đối với hạng mục công trình
trên kênh chính Nam đoạn qua
xã Đức Bình và Đức Thuận (10
cống tiêu) thuộc công trình Hệ
thống thủy lợi Tà Pao.

Kính gửi:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Hạng mục công trình trên Kênh chính Nam đoạn qua xã Đức Bình và
Đức Thuận (10 cống tiêu) thuộc công trình Hệ thống thủy lợi Tà Pao được mở
rộng từ tuyến kênh chính Nam đoạn qua địa bàn xã Đức Bình và Đức Thuận
với tổng diện tích thu hồi 8.123 m2, qua kiểm tra thực địa, vị trí đất thu hồi (đất
trồng cây lâu năm vị trí 1; đất trồng cây hàng năm vị trí 2; đất trồng lúa vị trí 1,
2, 3, 4) có tính tương đồng với vị trí đất của kênh chính Nam (đoạn qua xã Đức
Bình và Đức Thuận).
Để có cơ sở bồi thường, giải phóng mặt bằng bàn giao cho Chủ đầu tư
thi công công trình, UBND huyện Tánh Linh kính đề nghị nghị Sở Tài nguyên
và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét,
tham mưu UBND tỉnh thống nhất cho huyện Tánh Linh áp dụng giá đất cụ thể
theo hệ số điều chỉnh giá đất tại Quyết định số 2603/QD-UBND ngày
02/10/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá
đất để làm cơ sở thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình
Hệ thống thủy lợi Tà Pao trên địa bàn huyện Tánh Linh.
UBND huyện kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính,
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm, xem xét./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện (Đ/c Vinh);
- CVP, PVP. HĐND và UBND huyện (T);
- TT QLDA và TVXD công trình NN và PTNT
(Sở Nông nghiệp và PTNT);
- Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Ban quản lý Dự án;
- Lưu: VT, Thoại (12b).
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