
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH CAO BẰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                       

Số:             /UBND-NĐ Cao Bằng, ngày       tháng 5 năm 2021 
V/v xin ý kiến Khung chính sách 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của 

Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao 

tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) – 

Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo 

hình thức đối tác công tư 

 

 

 

Kính gửi: 

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 06/2020/NĐ-

CP ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 17 của 

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định 

về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Thực hiện Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng 

tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình 

thức đối tác công tư. 

Đến nay, tỉnh Cao Bằng đã lập xong Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư của Dự án. Để có cơ sở trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm 

định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng trân 

trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho ý kiến bằng Văn bản về các 

nội dung của Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án.  

(Gửi kèm theo Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án). 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng mong sớm nhận được ý kiến bằng bằng 

văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban QLDA ĐTXD các CTGT; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; CV GT;   

- Lưu: VT, NĐ (TT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Thảo 
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