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Trường Lâm, ngày      tháng     năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Về việc xác định thời điểm làm nhà hộ ông Hoàng Văn Tươi thôn Trường 

Thanh, xã Trường Lâm thị xã Nghi Sơn thực hiện dự án: Thành phần đầu tư 

xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc dự án xây dựng một số đoạn 

đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020, tại xã 

Trường Lâm. 

 

Kính gửi:      - Uỷ ban nhân dân thị xã Nghi Sơn; 

                                    - Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã. 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai ; Nghị định số: 47/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất;  

Căn cứ Quyết định số 4477/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư Tiểu dự án giải GPMB các dự án 

xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 6060/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 về việc Kiện toàn Hội 

đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thành phần đầu tư xây dựng đoạn 

Nghi Sơn – Diễn Châu thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên 

tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020; 

Căn cứ thông báo số: 2690/TB-UBND ngày 16/7/2021 của UBND thị xã 

Nghi Sơn. Về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã tại hội Nghị giao ban 

giải quyết những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án: Xây dựng 

đường bộ cao tốc Bắc –Nam phía đông đoạn qua xã Trường Lâm thị xã Nghi Sơn.  

 Công văn số:915/TNMT ngày 15/7/2021 của phòng tài nguyên & Môi 

Trường về việc thu hồi đất đối với hộ ông Hoàng Văn Tươi, thôn Trường Thanh, xã 

Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn thực hiện dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc-Nam 

phía đông đoạn qua thị xã Nghi Sơn. 

Ngày 17/7/2021 UBND xã Trường Lâm cùng thôn Trường Thanh tổ chức hội 

nghị lấy ý kiến khu dân cư về thời điểm làm nhà của hộ ông Hoàng Văn Tươi , kết 



quả bỏ phiếu 29/29 phiếu bằng 100% có thời điểm làm nhà sau 15/10/1993 đến 

trước ngày 01/7/2004 

Vậy UBND xã Trường Lâm báo cáo kết quả thời điểm làm nhà của hộ ông 

Hoàng Văn Tươi như trên làm cơ sở cho Hội đồng BTHT&TĐC lập dự toán trình 

phê duyệt theo quy định. 

 
Nơi nhận: 

- Như kg; 

- Lưu: VP; 

TM. UBND XÃ TRƯỜNG LÂM 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Cao Văn Sự 
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