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ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN BẮC BÌNH                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Số: 202 /TB-UBND                                          Bắc Bình, ngày 30 tháng 6 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc nhận lại tài sản sau cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp 

khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai 

 

 

 

Thực hiện Quyết định số 133/QĐ-CCXP ngày 29/11/2019 của Chủ tịch 

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

hậu quả đối với ông Nguyễn Bình Phúc và bà Trần Thị Bảy, địa chỉ thường trú 

tại thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình. 

 Ngày 26/12/2019, UBND huyện Bắc Bình đã tổ chức cưỡng chế buộc trả 

lại hiện trạng ban đầu và trả lại đất đã chiếm đối với ông Nguyễn Bình Phúc, bà 

Trần Thị Bảy. Tại buổi cưỡng chế không có mặt ông Nguyễn Bình Phúc và bà 

Trần Thị Bảy; với sự chứng kiến của chính quyền xã Hòa Thắng, các ngành 

chức năng của huyện đã lập Biên bản kiểm kê tài sản thuộc diện không phải 

cưỡng chế, di chuyển và bàn giao số tài sản trên cho UBND xã Hòa Thắng quản 

lý, bảo quản theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ Điều 34 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của 

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

chính; ngày 30/12/2019, UBND xã Hòa Thắng có Thông báo số 213/TB-UBND 

về việc nhận lại tài sản đối với trường hợp người bị cưỡng chế không nhận tài 

sản khi cưỡng chế; ngày 31/12/2019, UBND xã Hòa Thắng bàn giao Thông báo 

số 213/TB-UBND cho ông Nguyễn Bình Phúc và bà Trần Thị Bảy; do ông 

Nguyễn Bình Phúc không có mặt tại địa phương và bà Trần Thị Bảy không nhận 

Thông báo, UBND xã Hòa Thắng đã thông báo công khai trên hệ thống truyền 

thanh của xã từ ngày 31/12/2019 đến ngày 05/01/2020; nhưng ông Nguyễn Bình 

Phúc và bà Trần Thị Bảy chưa đến nhận lại tài sản. 

Ngày 06/5/2020, UBND huyện Bắc Bình tiếp tục có Thông báo số 

137/TB-UBND về việc nhận lại tài sản sau khi cưỡng chế đối với bà Trần Thị 

Bảy và ông Nguyễn Bình Phúc nhưng bà Trần Thị Bảy và ông Nguyễn Bình 

Phúc vẫn không đến làm việc để nhận tài sản. 

Ngày 15/3/2021 tại Ban Tiếp công dân huyện, ông Trần Văn Sáu (anh 

ruột bà Trần Thị Bảy) có ý kiến đề nghị nhà nước bàn giao tài sản kiểm kê 

thuộc diện không phải cưỡng chế (hiện tại UBND xã Hòa Thắng đang quản 

lý, bảo quản). 

Nay, UBND huyện Bắc Bình tiếp tục Thông báo cho ông Nguyễn Bình 

Phúc, bà Trần Thị Bảy và ông Trần Văn Sáu (địa chỉ thường trú tại thôn Hồng 

Chính, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình), như sau: 
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Thời gian và địa điểm nhận tài sản:  

- Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 20 tháng 7 năm 2021.  

- Địa điểm: Đến tại trụ sở UBND xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình để làm 

thủ tục nhận lại tài sản. Quá thời gian trên, ông Nguyễn Bình Phúc, bà Trần Thị 

Bảy và ông Trần Văn Sáu không đến làm việc để nhận tài sản, thì số tài sản này 

sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. 

Ông Nguyễn Bình Phúc, bà Trần Thị Bảy và ông Trần Văn Sáu phải chịu 

các chi phí bảo quản tài sản và các chi phí khác theo quy định của pháp luật. 

UBND huyện Bắc Bình thông báo cho ông Nguyễn Bình Phúc, bà Trần 

Thị Bảy và ông Trần Văn Sáu để biết, thực hiện./. 

 

                                                                                                   KT. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:                                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH 
- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng: TNMT, TCKH, KTHT, TP; 

- Thanh tra huyện; 

- Trung tâm VHTTTT huyện (thông báo); 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- UBND xã Hòa Thắng; 

- Ông Nguyễn Bình Phúc, bà Trần Thị Bảy                                           Huỳnh Duy Khôi 
  và ông Trần Văn Sáu; 

(Giao Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng bàn giao                                                 
Thông báo này cho ông Phúc, bà Bảy và ông Sáu) 

- Ban Tiếp Công dân huyện; 

- CVP, PCVP, CV; 

- Lưu: VT, NC 
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