UBND HUYI N QUINH PHI.J
BAN THIJ'C HhIN CCTHD

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA ViT NAM

S: ()j /TB-BTHCCTHD

Quj)nh Phu, ngàv 2] tháng 7 nàm 2021

Dc 1p Ti do - Hnh phüc

1:

THÔNG BAO
V/v thiyc hin curng ch thu hôi dat dê thirc hin dir an dâu tu xây dimg h
tang diem dan Cu' Dng Kênh, thôn Lirong Cu Nam, xã Qu'nh Hông

Can cir Lut D.t dai ngày 29/11/2013; Can cir Nghj djnh so 43/2014/NDCP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü quy djnh chi tit thi hành mt sO diêu cüa
Lut Dt dai; Nghi dnh s 01/2017/ND-CP ngày 06/01/2017 cüa ChInh phü sira
dôi, b sung mOt s Ngh dnh quy djnh chi tit thi hành Lu.t Dat dai;
Can cu1r các Quyt dinh: s: 5490, 5491, 5492, 5493/QD-UBND •ngày
15/7/2021 cüa UBND huyên Qu'nh Phi ye vic cuO'ng chê thu hi dt; s
5494/QD-UBND ngày 15/7/2021 v viêc thành 1p Ban th?c hin cumg ch quyt
djnh thu Mi dt di vth 4 h gia diInh tai thôn Luang Cii Nam, xä Qurnh Hông dê
thirc hiên dçr an du tu xay dmg ha thng dim dan cu Dông Kênh, thôn Luong
Cu Nam, xä Qu'nh Hong (g9i tat là Ban thrc hin cung ch);
Ban thuc hin cuông ch thông báo và yêu cu thirc hin mt so ni dung sau:
1. Tü 14h00' dn 14h 30' ngày 23 tháng 7 näm 2021, Ban thrc hin cuOng
ch thu Mi dt t thirc hin cuO'ng ch thu Mi dt di vói các h ong(bà) có ten
dri day, thô'i gian, thirc hin cii th nhu sau:
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2. Ban Thirc hiên cu'Ong ch yëu cu di din hO ông (bà) có ten ti diem 1
thông báo nay có mat dung th6i gian, dia dim cuong ch, thu don cay c6i, hoa màu
(nu co) ra khOi thO'a dt bj cuO'ng chê triró'c thai gian nêu ên;
3. UBND xã QuSinh Hng g11i thông báo nay den các ông bà Co ten t?i
dirn I thôngbáo nay, nu các hO gia dInE trên không nhn thông báo nay thI 1p
biên ban có nguOi lam chirng k xác nhn theo quy djnh. Chi do Dài truyên
thanh xã phát thông báo nay trén phuo'ng tiên thông tin truyn thanh cüa xã.
4. Van phOng HDND, UBND huyn, PhOng Van hóa và Thông tin däng
tái thông báo nay trên c6ng thông tin din tü cüa huyn.
D thuc hiên Quyt djnh cuOng ch thu hi d.t theo quy dtnh cia pháp
luât, Ban thirc hin cixOng ch thông báo và yêu cu các ông bà cO ten tai diem
1, thông báo nay nghiêm chinh chip hành các nOi dung thông báo./.
Noinhân:
- TT Huyn üy;
- TT HDND Huyn;
- CT, các PCT UBND Huyn;
- Các thành viên Ban thirc hin cuOng che;
- Các ông bà có ten ti diem 1;
- UBND xã Qu'nh Hông;
- Các phông ban có lien quan;
- Luu: VT, HS;

