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Số         /UBND - TNMT
"Về việc quản lý mốc giới, xây dựng 
công trình giải phóng mặt bằng dự án 
đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và 

đường dẫn hai đầu cầu, kết nối tỉnh Bắc 
Ninh và tỉnh Hải Dương"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Nam Sách, ngày      tháng  8  năm 2022

              Kính gửi:       
- UBND các xã: Thanh Quang, Hợp Tiến và Hiệp Cát;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Thông 
tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh 
Bắc Ninh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường 
dẫn hai đầu cầu, kết nối tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Công văn số 4193/UBND-VP ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc phối hợp thực hiện dự án cầu Kênh Vàng.

Ngày 10/8/2022, Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh là chủ 
đầu tư dự án đã tiến hành bàn giao các mốc giới giải phóng mặt bằng để thực 
hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối 
tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hải Dương cho UBND các xã: Thanh Quang, Hợp Tiến 
và Hiệp Cát. Để quản lý tốt mốc giới và quản lý xây dựng nằm trong phạm vi 
giải phóng mặt bằng. UBND huyện có ý kiến chỉ đạo thực hiện nội dung sau:

1. Đối với UBND các xã: Thanh Quang, Hợp Tiến và Hiệp Cát.
- Thông báo trên đài truyền thanh của xã để nhân dân nắm được chủ 

trương của Nhà nước về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng 
và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hải Dương. 

- Yêu cầu nhân dân không tự ý phá bỏ các mốc giới giải phóng mặt bằng 
đã được cắm. 

- Các hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất nằm trong phạm vi giải phóng 
mặt bằng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu 



các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có 
thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp 
luật. Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân cố tình vi phạm xây dựng mới nhà ở, 
công trình, trồng cây lâu năm nằm trong phạm vi thu hồi đất giải phóng mặt 
bằng thì UBND các xã: Thanh Quang, Hợp Tiến và Hiệp Cát xử lý vi phạm, 
buộc tháo dỡ các công trình vi phạm trả lại hiện trạng sử dụng đất theo quy định 
của pháp luật.

2. Giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn UBND các xã: Thanh Quang, Hợp Tiến 
và Hiệp Cát triển khai thực hiện dự án, quản lý mốc giới, quản lý xây dựng theo 
đúng quy định của pháp luật.

Đây là công việc quan trọng để thực hiện việc Nhà nước thu hồi đất giải 
phóng mặt bằng đối với dự án nêu trên, yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi 
trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã: Thanh Quang, Hợp Tiến và 
Hiệp Cát nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu VT, TNMT.

CHỦ TỊCH

Hồ Ngọc Lâm
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