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UBND HUYỆN BẮC BÌNH   

BAN THỰC HIỆN  

CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

Số: 664 /TB-BTHCCTHĐ 

 

Bắc Bình, ngày 10 tháng 11 năm 2022 

              

THÔNG BÁO 

Về việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 

ông Nguyễn Hồng Dương để thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp các  

công trình thiết yếu đoạn Nha Trang – Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – 

TP Hồ Chí Minh, tại xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. 

Hạng mục: Ga Sông Lũy (Km 1506 + 100).  

 

 

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

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Thực hiện Quyết định số 9181/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Cải 

tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang – Sài Gòn, tuyến đường 

sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh, tại xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình 

Thuận. Hạng mục: Ga Sông Lũy (Km 1506 + 100); Quyết định số 3582/QĐ-

UBND ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc 

Bình về việc cưỡng chế thu hồi đất; Quyết định số 4690a/QĐ-UBND ngày 30 

tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc sửa 

đổi Điều 1 Quyết định số 3582/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc cưỡng chế thu hồi đất; Quyết định 

số 7297/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Bắc Bình về việc điều chỉnh thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tại 

Quyết định số 4690a/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Bắc Bình; Quyết định số 7296/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc Kiện toàn Ban Thực hiện 

cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Hồng Dương để thực hiện Dự án Cải 

tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang – Sài Gòn, tuyến đường 

sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh, tại xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình 

Thuận. Hạng mục: Ga Sông Lũy (Km 1506 + 100); Quyết định số 8332/QĐ-

UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về 

việc phê duyệt Phương án thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của ông Nguyễn 

Hồng Dương để thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn 

Nha Trang – Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh, tại xã Sông 

Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Hạng mục: Ga Sông Lũy (Km 1506 + 

100) và Kế hoạch số 209/KH-BTHCC ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Ban thực 

hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện về cưỡng chế thu hồi đất của ông Nguyễn 
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Hồng Dương để thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn 

Nha Trang – Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh, tại xã Sông 

Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Hạng mục: Ga Sông Lũy (Km 1506 + 

100); 

Ban Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện Bắc Bình thông báo về việc 

tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với ông Nguyễn Hồng 

Dương có đất bị thu hồi tại thôn Hòa Bình, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình để 

thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang – Sài 

Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh, tại xã Sông Lũy, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận. Hạng mục: Ga Sông Lũy (Km 1506 + 100), như sau: 

1. Ban Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện tổ chức thực hiện cưỡng 

chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Hồng Dương tại thửa đất số 15 diện tích 

148,7 m2 thuộc Mảnh trích đo bản đồ địa chính số: 01-2020, Tờ số: 80 (242 479-

5-c), Hệ tọa độ VN-2000 tại thôn Hòa Bình, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình. 

Thời gian cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất bắt đầu vào lúc 07 

giờ 00 phút, ngày 17 tháng 11 năm 2022 đến khi hoàn thành xong nhiệm vụ 

cưỡng chế theo Phương án được duyệt và Kế hoạch đề ra.  

2. Ban Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện yêu cầu ông Nguyễn Hồng 

Dương có mặt đúng thời gian, địa điểm cưỡng chế và tự di dời người, tài sản 

(nếu có) ra khỏi phạm vi diện tích đất bị cưỡng chế trước thời gian nêu trên. 

3. Ủy ban nhân dân xã Sông Lũy có trách nhiệm giao trực tiếp Thông báo 

này cho ông Nguyễn Hồng Dương và lập Biên bản giao, nhận có người làm 

chứng ký xác nhận theo đúng quy định; đồng thời niêm yết tại trụ sở làm việc, 

địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư và thông báo trên phương tiện truyền 

thanh của xã Sông Lũy. 

4. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện chịu trách 

nhiệm đăng tải Thông báo này lên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân 

huyện Bắc Bình. 

Ban Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện Bắc Bình thông báo và yêu 

cầu các tổ chức, cá nhân liên quan và ông Nguyễn Hồng Dương chấp hành nội 

dung Thông báo này./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh; 

- Sở: TNMT, GTVT, TP, TTTT; 

- TT (HU, HĐND) huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBMT TQVN huyện; 

- Thành viên Ban THCC THĐ huyện; 

- UBND xã Sông Lũy; 

- Ông Nguyễn Hồng Dương; 

- Trung tâm VTTTTT huyện (để Thông báo); 

- Quản trị mạng – Đăng Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NC 

 

TM. BAN THỰC HIỆN CƯỠNG CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Mai Văn Vụ 

 

                                                                                             


		2022-11-10T09:59:29+0700
	Việt Nam
	Mai Văn Vụ<vumv@bacbinh.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-11-10T09:59:39+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Bình<bacbinh@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




