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 V/v xin ý kiến cưỡng chế thu hồi đất hộ 

ông Trần Quốc Toàn, thôn Thọ Lộc, xã 

Sơn Lễ 

      Hương Sơn, ngày 24 tháng 10  năm 2022 

 

 

                         Kính gửi:  Công An huyện Hương Sơn. 

 

Thực hiện Quyết định số 2283/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công 

trình Tiểu dự án đường liên xã Sơn Lễ - Sơn An - Sơn Tiến, huyện Hương Sơn 

thuộc dự án Hạ Tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh (BIIG2); 

UBND huyện đã thành lập Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng công trình thực 

hiện cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, công trình.  

Đến nay, trên toàn tuyến còn duy nhất hộ ông Trần Quốc Toàn, bà Phan 

Thị Lành, thôn Thọ Lộc, xã Sơn Lễ được; UBND huyện ra Quyết định thu hồi 

đất số 1285/QĐ-UBND ngày 12/3/2020, với diện tích 99,3 m2, loại đất trồng cây 

lâu năm. Hội đồng bồi thường đã nhiều lần mời hộ gia đình nhận tiền và bàn 

giao mặt bằng cho đơn vị thi công, nhưng gia đình chưa chấp hành với lý do yêu 

cầu Hội đồng bồi thường tính phần ngõ đi chung 1 số hộ dân trong xóm (hiện đã 

đỗ bê tông). 

Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. UBND huyện đề nghị Công an 

huyện Hương xin ý kiến chỉ đạo của Công an tỉnh về hồ sơ và quyết định Cưỡng 

chế thu hồi đất theo quy định (Có hồ sơ kèm theo)./. 

   Nơi nhận: 
 - Như trên; 
 - Sở Tài nguyên&Môi trường; 
- Chủ tịch, các phó chủ tịch; 
- Ban tiếp công dân huyện; 
- Thanh tra huyện; VKSND huyện;  

 - Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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Trần Bình Thân 
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