
  ỦY BAN NHÂN DÂN  

  HUYỆN NGHI XUÂN 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-MB 
V/v phúc đáp nội dung xin gia hạn 

thời gian chuyển kinh phí bồi thường,           

hỗ trợ GPMB Dự án 

    Nghi Xuân, ngày       tháng     năm 2021 

  

                

            Kính gửi: Công ty Cổ phần XNK dược liệu Nghi Xuân.          

 

Ngày 02/8/2021, UBND huyện Nghi Xuân nhận được Tờ trình số 

02/TTr-CT ngày 28/7/2021 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu dược liệu 

Nghi Xuân, có nội dung xin gia hạn thêm thời gian chuyển kinh phí bồi thường 

GPMB Dự án nhà máy chiết xuất, dược liệu Nghi Xuân. Sau khi xem xét nội 

dung Tờ trình trên, UBND huyện có ý kiến như sau: 

Để sớm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB Dự án nhà máy 

chiết xuất, dược liệu Nghi Xuân. UBND huyện kính đề nghị Công ty Cổ phần 

xuất nhập khẩu dược liệu Nghi Xuân (chủ đầu tư) khẩn trương chuyển kinh phí 

bồi thường để chi trả cho các hộ dân ( số tiền đã được phê duyệt tại Quyết định 

số 2391/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của UBND huyện). Trường hợp chậm chi 

trả tiền bồi thường, hỗ trợ, GPMB Dự án. Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 

2, Điều 93, Luật Đất đai năm 2013 là:  

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm 

bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi. 

2. Trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả 

thì khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, ngoài tiền 

bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt thì người có đất thu hồi còn được thanh toán thêm một 

khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế tính 

trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả. 

Vậy, Ủy ban nhân dân huyện kính đề nghị Công ty Cổ phần xuất nhập 

khẩu dược liệu Nghi Xuân, căn cứ các quy định trên để thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Ban QL khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  
- UBND xã Xuân Viên;  

- Lưu: VT, MB. 

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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   Nguyễn Viết Hưng 
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