
UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN 

BAN BỒI THƯỜNG GPMB 

Số        /BBTGPMB 
Về việc đề nghị đưa tin thông báo 

GPMB dự án khu dân cư phía sau đồi 

Tỉnh ủy. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TP. Bắc Kạn, ngày      tháng 10 năm 2020 

 
                               Kính gửi: Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông 

thành phố Bắc Kạn 
 

Thực hiện Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của 

UBND thành phố Bắc Kạn về việc phê duyệt Đồ án mở rộng, điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư phía sau đồi Tỉnh ủy, giai đoạn 2018-2025. 

Ngày 14/8/2020, UBND thành phố Bắc Kạn đã tổ chức họp dân để triển khai 

công tác đo đạc bản đồ trích đo địa chính và thống kê, kiểm đếm đất đai, tài sản, 

cây cối hoa màu của các hộ dân trong chỉ giới GPMB dự án theo quy định. 

Sau khi họp triển khai, Ban bồi thường GPMB đã phối hợp với chính 

quyền địa phương UBND phường Sông Cầu, UBND phường Phùng Chí Kiên, 

UBND xã Nông Thượng cùng các hộ gia đình tổ chức đo đạc bản đồ trích đo 

địa chính và thống kê, kiểm đếm toàn bộ đất đai, tài sản, cây cối hoa màu của 

các hộ gia đình trong phạm vi GPMB dự án. Tuy nhiên hiện nay còn một số 

ngôi mộ và một số thửa đất thuộc thôn Nà Nàng xã Nông Thượng và tổ 14 

phường Sông Cầu chưa xác định được chủ sử dụng và địa chỉ thường trú của 

chủ sử dụng đất để kê khai thống kê, kiểm đếm theo quy định.  

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người có đất thu hồi vào dự án  theo 

quy định, Ban bồi thường GPMB đề nghị Trung tâm văn hóa, thể thao và 

truyền thông thành phố Bắc Kạn xem xét đưa thông tin tuyên truyền trên sóng 

truyền thanh, truyền hình và cổng thông tin điện tử thành phố và Đài phát thanh 

Truyền hình tỉnh Bắc Kạn tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân trên địa bàn 

thành phố, địa bàn tỉnh Bắc Kạn để người dân biết liên hệ để kê khai, kiểm đếm 

theo quy định (Kèm theo Thông tin thông báo). 

Vậy kính đề nghị quý cơ quan xem xét giúp đỡ, để đơn vị có cơ sở thực 

hiện các bước tiếp theo. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 
- Như kính gửi; 
- Công ty CP Tập đoàn FLC; 
- UBND phường Sông Cầu; 
- UBND phường Phùng Chí Kiên; 
- UBND xã Nông Thượng; 
- Đài PTTH tỉnh Bắc Kạn; 
Gửi bản giấy: 
- Công ty CP Tập đoàn FLC; 
- Lưu: VT+HS. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Trung 



THÔNG TIN THÔNG BÁO 

(Kèm theo Công văn số        /BBTGPMB,  ngày     tháng 10 năm 2020 

của Ban bồi thường GPMB thành phố Bắc Kạn) 

 

Thực hiện Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 

của UBND thành phố Bắc Kạn về việc phê duyệt Đồ án mở rộng, điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư phía sau đồi Tỉnh ủy, giai đoạn 2018-

2025; 

Ngày 14/8/2020, UBND thành phố Bắc Kạn đã tổ chức họp dân để triển 

khai công tác thống kê đất đai, tài sản, cây cối hoa màu của các hộ dân trong 

chỉ giới GPMB dự án theo quy định. 

Vị trí xây dựng dự án khu dân cư phía sau đồi Tỉnh ủy, giai đoạn 2018-

2025; tại tổ 14, 15 phường Sông Cầu; tổ 7, 8, 9 phường Phùng Chí Kiên và 

Thôn Nà Nàng xã Nông Thượng thành phố Bắc Kạn. 

Đến nay đang triển khai công tác thống kê, kiểm đếm, tuy nhiên hiện nay 

còn một số thửa đất thôn Nà Nàng xã Nông Thượng và tổ 14 phường Sông 

Cầu chưa xác định được chủ sử dụng và địa chỉ thường trú của chủ sử dụng 

đất để kê khai thống kê, kiểm đếm theo quy định.  

Vậy, Ban bồi thường GPMB thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân có 

đất tại phạm vi, vị trí nêu trên nếu chưa được kê khai, thống kê, kiểm đếm thì 

liên hệ với Ban bồi thường GPMB thành phố Bắc Kạn hoặc UBND phường 

Sông Cầu, UBND phường Phùng Chí Kiên, UBND xã Nông Thượng để kê 

khai, thống kê trước ngày 25 tháng 10 năm 2020. Nếu sau thời gian trên các 

hộ không đến kê khai, thống kê, kiểm đếm Ban bồi thường GPMB thành phố 

cùng chính quyền địa phương, sẽ thống kê, kiểm đếm đất đai, tài sản, cây cối 

hoa màu vắng mặt chủ sử dụng theo quy định. 

Địa chỉ liên hệ: Ban bồi thường GPMB thành phố Bắc Kạn 

- Tầng 5, trụ sở hợp khối HĐND-UBND thành phố Bắc Kạn 

- Điện thoại:  

                   + Trưởng Ban: 0989.657.717 

                   + Tổ công tác: 0983.689.150 
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