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THÔNG BÁO 

Tổ chức thi hành Quyết định cưỡng chế thi hành 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Huê. 

 

 

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

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

Căn cứ Nghị định s  1  /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; Nghị định s   1/2013/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 tháng 

  năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s  điều của Nghị định s  

 1/2013/NĐ-CP); 

Thực hiện Quyết định s  2 /QĐ-CCXP, Quyết định s  27/QĐ-CCXP 

ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về 

việc cưỡng chế kê biên tài sản và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; 

Thực hiện Kế hoạch s  132/KH-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc tổ chức cưỡng chế thi hành Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính đ i với bà Nguyễn Thị Huê, khu vực lý trình 

Km49+800 Qu c lộ 2 B thuộc xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận thông báo về 

việc tổ chức cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đ i với 

bà Nguyễn Thị Huê, tại lý trình Km49+ 00 Qu c lộ 2 B thuộc xã Phan Sơn, 

huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, như sau   

1. Thời gian và địa điểm thi hành cưỡng chế   

- Thời gian  Bắt đầu từ lúc 08 giờ 30 phút ngày 27 và 28 tháng 8 năm 

2020.  

- Địa điểm  Tại tại lý trình Km49+ 00 Qu c lộ 2 B thuộc xã Phan Sơn, 

huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.  

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; kê biên tài sản tương với s  tiền phạt.  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận yêu cầu bà 

Nguyễn Thị Huê, địa chỉ tại thôn thôn Ma Am, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, 

tỉnh Lâm Đồng phải tự tháo dỡ công trình, nhổ cây trồng và di dời những tài sản, 
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vật dụng ra khỏi khu vực trên, trả lại nguyên hiện trạng đất như ban đầu trước 

ngày thi hành cưỡng chế. Trường hợp bà Nguyễn Thị Huê không tự nguyện 

chấp hành, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức thi 

hành cưỡng chế, mọi chi phí thực hiện bà Nguyễn Thị Huê phải chịu trách 

nhiệm chi trả theo quy định của pháp luật.  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận thông báo 

cho các đơn vị, cá nhân liên quan biết./.  

 
Nơi nhận:                                                                                                                                                          

- Bà Nguyễn Thị Huê (thực hiện);                                                         CHỦ TỊCH  

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c);   

- Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh (b/c); 

- Sở  GTVT, TP, TNMT (b/c); 

- TT (HU, HĐND) huyện (b/c);                                                                   
- CT, PCT UBND huyện Huỳnh Duy Khôi;  

- UBND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (p/h); 

- Điện lực huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (p/h);                                                           

- Phòng Tài nguyện và Môi trường (giao TB cho bà Huê);                           Lê Văn Long 

- Công an huyện, Ban CHQS huyện; 

- Phòng TP, KTHT, TTr; 

- HKL, BQLRPH Sông Lũy; 

- Đảng ủy, UBND xã Phan Sơn.; 

- CVP, PCVP, CV;                 

- Lưu VT, NC.          
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