
     : 180 /TB-UBND                                                15       6  ăm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Tổ chức thi hành Quyết định cưỡng chế buộc thực  

hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Phạm Trung Kiên. 

 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;  

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Nghị định s  166/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 

của Chính phủ Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính;  

Căn cứ Nghị định s  102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của 

Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (nay 

là Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ);  

Căn cứ Nghị định s  81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một s  điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi 

phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định s  97/2017/NĐ-CP 

ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s  điều của Nghị định s  

81/2013/NĐ-CP);  

Thực hiện Quyết định s  147/QĐ-CCXP ngày 09/11/2020 của Chủ 

tịch UBND huyện Bắc Bình về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp 

khắc phục hậu quả;  

Thực hiện Kế hoạch s  114 /KH-UBND ngày  15 /6/2021 của UBND 

huyện Bắc Bình về việc tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc 

phục hậu quả đ i với ông Phạm Trung Kiên chiếm đất thuộc khu vực hồ Cà 

Giây, xã Bình An.  

UBND huyện Bắc Bình thông báo về việc tổ chức cưỡng chế buộc thực 

hiện biện pháp khắc phục hậu quả đ i với ông Phạm Trung Kiên, chiếm đất 

nông nghiệp do UBND xã Bình An quản lý, tại khu vực hồ Cà Giây thuộc xã 

Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, như sau:  

1. Thời gian và địa điểm thi hành cưỡng chế:  

- Thời gian: Bắt đầu từ lúc 07 giờ 30 phút ngày 15/7/2021.  

- Địa điểm: Tại khu vực hồ Cà Giây thuộc xã Bình An, huyện Bắc Bình, 

tỉnh Bình Thuận.  
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2. Biện pháp cưỡng chế: Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi 

phạm (Buộc tháo dỡ công trình xây dựng và nhổ bỏ cây trồng trên đất) và buộc 

trả lại đất đã chiếm.  

Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình yêu cầu ông Phạm Trung Kiên, địa chỉ 

thường trú tại ấp 1, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau phải tự tháo 

dỡ công trình, nhổ cây trồng và di dời những tài sản, vật dụng ra khỏi khu vực 

trên, trả lại nguyên hiện trạng đất như ban đầu trước ngày thi hành cưỡng chế. 

Trường hợp ông Phạm Trung Kiên không tự nguyện chấp hành, UBND huyện 

sẽ tổ chức thi hành cưỡng chế, mọi chi phí thực hiện ông Phạm Trung Kiên phải 

chịu trách nhiệm chi trả theo quy định của pháp luật.  

Nay, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình thông báo cho ông Phạm Trung 

Kiên và các cá nhân, đơn vị liên quan biết để thực hiện./.          

Nơi nhận:               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên;                                                                          CHỦ TỊCH 
- CT, PCT UBND huyện (Huỳnh Duy Khôi);                                                                
- Phòng TNMT-TP-KTHT; 

-TT/VHTT&TT huyện (để đưa tin); 

- UBND xã Bình An.                  
- Lưu (    ).          

                       

         Mai Văn Vụ 
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