UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1834/SXD-KTXD
V/v đề nghị phối hợp xây dựng bộ
đơn giá bồi thường, GPMB năm 2016

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:
- Các Sở, Ngành cấp tỉnh;;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;
- Ban Quản lý khu vực mỏ sắt Thạch Khê;
- Ban Quản lý dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang;
- Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng
tái định cư các huyện, thành phố, thị xã.

Ký bởi: Sở Xây
dựng
Email:
soxaydung@ha
tinh.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh
Hà Tĩnh
Thời gian ký:
11.12.2015
Thực hiện Công văn số 6277/UBND-XD2 ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh về
09:16:51
việc góp ý dự thảo Bộ đơn giá bồi thường, GPMB năm 2016. Để đảm bảo phù hợp với
quy định hiện hành và thực tế của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Sở Xây
dựng đề nghị các đơn vị nói trên chỉ đạo các phòng chuyên môn, Hội đồng bồi
thường GPMB và tái định cư, qua quá trình bồi thường, GPMB tại địa phương góp
ý về Sở Xây dựng theo các nội dung cụ thể như sau:
- Về phạm vi và nội dung hướng dẫn áp dụng;
- Về danh mục, mức giá, đơn vị tính so với thực tế;
- Các vướng mắc, bất cập và kiến nghị bổ sung, sửa đổi bản dự thảo.
Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết, đề nghị các đơn vị quan
tâm, phối hợp thực hiện. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Xây dựng theo đường công văn
và thư điện tử trước ngày 15/12/2015, trường hợp đồng ý với bản dự thảo Bộ đơn
giá bồi thường, GPMB năm 2016, không có ý kiến gì thêm thì phải có văn bản đồng
ý với bản dự thảo gửi Sở Xây dựng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VP, KTXD.
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