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ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN BẮC BÌNH 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

            Số: 420/TB-UBND                 Bắc Bình, ngày 25 tháng 6 năm 2020 

              

THÔNG BÁO 

Về việc cưỡng chế thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Côi để xây dựng công 

trình Đường giao thông nông thôn tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình.  

Hạng mục: Đoạn cuối tuyến (100m). 

 

 

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 và 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 9020/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc thu hồi đất để xây dựng công trình 

Đường giao thông nông thôn tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình. Hạng mục: 

Đoạn cuối tuyến (100m) và Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 

năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc cưỡng chế thu 

hồi đất; 

Xét đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân huyện 

Bắc Bình thông báo cho Nguyễn Văn Côi, địa chỉ thường trú tại khu phố Lương 

Tây, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, các ngành và địa 

phương liên quan biết nội dung như sau: 

1. Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình thực hiện cưỡng chế thu hồi 

1.270,4m
2
 (Một ngàn hai trăm bảy mươi phẩy bốn mét vuông) đất trồng cây lâu 

năm theo Quyết định số 9020/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân huyện Bắc Bình; 

2. Nội dung và hình thức cưỡng chế: Thực hiện theo Quyết định số 

2244/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Bắc Bình về việc cưỡng chế thu hồi đất và Kế hoạch số 117/KH-CCTHĐ 

ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện; cụ 

thể: chặt bỏ toàn bộ cây trái, hoa màu có trên tổng diện tích 1.270,4m
2 
đất đã thu 

hồi tại Quyết định số 9020/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2019; các Quyết 

định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng: Quyết 

định số 9019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2019 và chi trả tiền bồi thường, 

hỗ trợ về đất đai tại Quyết định số 9168/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình; tháo dỡ và di dời tài sản khác (nếu có) 

trên đất đã được thu hồi. Việc tổ chức cưỡng chế bằng phương tiện cơ giới kết 

hợp với phương pháp thủ công; 
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3. Thời gian tiến hành cưỡng chế: từ 07 giờ 30 phút sáng ngày 02 tháng 

7 năm 2020; 

4. Địa điểm tổ chức cưỡng chế: tại hiện trường thửa đất thu hồi thuộc 

thôn Thanh Bình, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình; 

5. Yêu cầu ông Nguyễn Văn Côi có mặt đúng thời gian, địa điểm cưỡng 

chế; di dời người và tài sản (nếu có) ra khỏi phạm vi diện tích đất bị cưỡng chế 

trước thời gian nêu trên; 

6. Yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Trung tâm phát 

triển quỹ đất, Ủy ban nhân dân xã Sông Bình giao trực tiếp Thông báo này cho 

ông Nguyễn Văn Côi, niêm yết tại trụ sở làm việc, địa điểm sinh hoạt chung của 

khu dân cư và phối hợp Ủy ban nhân dân thị trấn Lương Sơn thông báo trên 

phương tiện thông tin đại chúng của địa phương; 

7. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình 

chịu trách nhiệm đăng tải Thông báo này lên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 

nhân dân huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình yêu cầu ông Nguyễn Văn Côi, các 

Thành viên Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị có liên quan chấp hành thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; 

- TT (HU, HĐND) huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBMT TQVN huyện; 

- Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất; 

- Ông  Nguyễn Văn Côi; 

- CVP, PCVP, CV; 

- QTM (Post Cổng TTĐT huyện); 

- Lưu: VT, KT, NC 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Long 
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