ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ NGHI SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 1843 /UBND-GPMB
V/v xác nhận hoàn thành công tác
chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB
dự án Khu thương mại dịch vụ
Hợp Lực tại KKT Nghi Sơn.

Nghi Sơn, ngày15 tháng 5 năm 2022

Kính gửi:
- Sở Tài nguyên và môi trường Thanh Hóa;
- Ban QL KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp.
Căn cứ Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luât Đất đai; Nghị định 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 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT, ngày 02/6/2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường về việc quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển
mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 3381/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc cấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu thương
mại dịch vụ Hợp Lực tại Khu kinh tế Nghi Sơn; Quyết định số 2938/QĐ-UBND
ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh chủ
trương đầu tư dự án
Căn cứ kết quả chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các hộ gia
đình, cá nhân tại phường Nguyên Bình của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư để thực hiện dự án Khu thương mại dịch vụ Hợp Lực tại Khu kinh tế
Nghi Sơn.
UBND thị xã Nghi Sơn xác nhận đã hoàn thành công tác thu hồi đất, phê
duyệt, chi trả và bàn giao mặt bằng với tổng diện tích là: 15.443,8 m2. Tổng
kinh phí đã thực hiện chi trả theo Quyết định phê duyệt là 2.045.291.300 đồng.
Vị trí ranh giới thu hồi đất được xác định theo mảnh trích đo địa chính số
01/TĐĐC-2018 tỷ lệ 1/500, dự án Khu thương mại dịch vụ Hợp Lực tại Khu
kinh tế Nghi Sơn, do Công ty cổ phần đo đạc bản đồ và xây dựng Phúc Khang
lập, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 15/01/2018.
(Có danh sách các hộ gia đình và các thửa đất kèm theo)
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UBND thị xã Nghi Sơn xác nhận đã hoàn thành công tác chi trả kinh phí bồi
thường, hỗ trợ GPMB và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án làm cơ
sở để các Sở, ngành cấp tỉnh thực hiện các thủ tục tiếp theo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND thị xã (B/c);
- Lưu HĐBT.
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