
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

Số:    545      /SNN-QLCT 

Về công tác đền bù, GPMB các công 

trình thuộc tiểu dự án: Sửa chữa và 

nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh 

Quảng Trị 

 

Quảng Trị, ngày   03  tháng  4  năm 2020 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh.    

- Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa.    

Trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Hướng Hóa tại văn bản số 

306/UBND-TCKH ngày 25/3/2020; của UBND huyện Gio Linh tại các văn bản: 

số 1234/TTr-UBND ngày 28/8/2019, số 242/UBND-TH ngày 10/3/2020. Ngày 

31/3/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 476/SKH-KTĐN gửi Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc kinh phí thực hiện công tác GPMB dự án: Sửa chữa, 

nâng cao an toàn đập (WB8) (sao gửi kèm theo). Để có số liệu báo cáo Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về công tác bồi thường, GPMB của các huyện cho dự án WB8, 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện một số nội dung sau: 

- Báo cáo cụ thể kết quả số liệu rà soát, kiểm kê, áp giá đền bù, tổng kinh 

phí bồi thường, GPMB của các hạng mục công trình nằm trên địa bàn huyện 

thuộc dự án WB8; 

- Đề xuất cụ thể phương án hỗ trợ kinh phí GPMB của các công trình nói 

trên theo đúng quy định. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND huyện Hướng Hóa, UBND 

huyện Gio Linh quan tâm phối hợp, gửi báo cáo về Sở trước ngày 07/4/2020 để 

có kịp thời tổng hợp báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban QLDA ĐT XD các CT NN và PTNT; 

- Lưu VT, QLCT; 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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