
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:  1482 /SNN-KHTC 

V/v thông báo thu hồi đất để xây dựng 

hạng mục đường dây điện và trạm biến 

áp phục vụ sản xuất trong mô hình thực 

hành CSA thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Sơn, 

huyện Vĩnh Linh thuộc dự án thành 

phần Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh 

Quảng Trị (WB7).  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày  13  tháng 8 năm 2020 

 
 

Kính gửi: UBND huyện Vĩnh Linh. 

 

 Dự án thành phần cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị đã được 

Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại quyết định số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 

26/5/2014. Dự án do Bộ là cơ quan chủ quản dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT 

Quảng Trị là Chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ 2014 đến 2020. 

Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-SNN-XD ngày 9/11/2017 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Quảng trị về việc phê duyệt, điều chỉnh bổ sung giá trị hợp 

đồng xây lắp gói thầu số QT/LN/W07/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất và dự án chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất trong năm 2020; 

Thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ 

về việc sửa đổi bổ sung một số quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đất đai. Hiện nay hạng mục công trình đường dây điện và trạm biến áp phục vụ 

sản xuất trong mô hình thực hành CSA thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Sơn, huyện 

Vĩnh Linh đã hoàn thành công tác cắm mốc GPMB và công tác đo đạc, lập hồ 

sơ phục vụ thu hồi đất.  

Để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo, Sở Nông nghiệp và PTNT đề 

nghị UBND huyện Gio Linh ra Thông báo thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá 

nhân trong phạm vi xây dựng các hạng mục nói trên với các nội dung chính sau:  

1. Lý do thu hồi đất: Để xây dựng hạng mục đường dây điện và trạm biến 

áp phục vụ sản xuất trong các mô hình thực hành CSA thôn Nam Sơn, xã Vĩnh 

Sơn, huyện Vĩnh Linh thuộc công trình nâng cấp Hệ thống tưới La Ngà; dự án 

Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị; 

2. Diện tích thu hồi: 2.814,0 m2 

- Thu hồi vĩnh viễn:   2.814,0 m2 
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- Thu hồi tạm thời:   Không 

3.  Vị trí khu đất thu hồi:  

- Thuộc tờ bản đồ số: 37, 38 bản đồ địa chính xã Vĩnh Sơn. 

- Địa điểm: Xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 

(Chi tiết có Bản đồ, danh sách thống kê diện tích của xã và đĩa CD kèm theo) 

 Theo quy định Hiệp định vay của Nhà tài trợ, dự án thành phần Cải thiện 

nông nghiệp có tưới (WB7) sẽ kết thúc ngày 31/12/2020. Do đó, để đảm bảo 

tiến độ cũng như cam kết với Nhà tài trợ, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị 

UBND huyện Vĩnh Linh sớm ra thông báo thu hồi đất đối với các hộ gia đình, 

cá nhân thuộc hạng mục nói trên theo đúng quy định để có cơ sở thực hiện các 

bước tiếp theo. 

Kính đề nghị UBND huyện Vĩnh Linh quan tâm, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Các Phó GĐ Sở; 

- Ban QLDA WB7; 

- Lưu: VT; QLXDCT, KHTC(SH). 

GIÁM ĐỐC 

 
Hồ Xuân Hòe 
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