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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ PHONG 
 

Số: 12/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Kỳ Phong, ngày  08 tháng 3 năm 2022 
 

 

 
 

THÔNG BÁO 

Về việc cấm các tổ chức, cá nhân nằm trong phạm vi dự kiến có thể bị ảnh 

hưởng phải giải phóng mặt bằng dự án đường Cao tốc Bắc – Nam đi qua 

địa bàn xã Kỳ Phong, không được tự ý cơi nới, thay đổi hiện trạng  

 

Thực hiện Văn bản số 279/UBND-KT&HT ngày 04/3/2022 của UBND 

Huyện về việc tăng cường công tác quản lý hiện trạng mặt bằng của dự án 

đường Cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua huyện Kỳ Anh. UBND xã thông báo để 

Chi ủy, Ban Chỉ huy các thôn và các hộ dân có thể bị ảnh hưởng biết và thực 

hiện nghiêm một số nhiệm vụ sau: 

1/ Giao Văn phòng UBND xã phối hợp với công chức Địa chính tham mưu 

thành lập Đoàn để tiến hành tổ chức rà soát, thống kê các hộ, các tổ chức, cá 

nhân nằm trong phạm vi dự kiến có thể bị ảnh hưởng phải giải phóng mặt bằng 

theo hướng tuyến Cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua xã Kỳ Phong. 

2/ Trên cơ sở đó công chức Địa chính xã chủ động khảo sát, dự kiến tham 

mưu Ban Thường vụ Đảng ủy – Thường trực HĐND xã, Lãnh đạo UBND xã 

các khu đất để bố trí tái định cư phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

và điều kiện thực tế địa phương. 

3/ Ban Văn hóa xã phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể, 

tăng cường tuyên truyền đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết và phối hợp 

thực hiện. Giữ nguyên hiện trạng, không bố trí thực hiện các công trình, dự án 

của địa phương nằm trong phạm vi hướng tuyến Dự án. 

4/ Chi ủy, Ban Chỉ huy thôn Hà Phong tổ chức họp các hộ dân bị ảnh 

hưởng để tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan, lấy ý kiến phương án 

tái định cư, di dời mồ mã,... không để các tổ chức, cá nhân tự ý xây dựng, cơi 

nới các công trình trong phạm vi hướng tuyến Dự án, kịp thời phát hiện và báo 

cáo UBND xã để chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm. 

5/ Ban Công an xã phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã, Chi ủy; Ban 

Chỉ huy thôn Hà Phong tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng xây dựng, cơi 

nới các công trình, vật kiến trúc, trồng cây,.. trong phạm vi dự án; tổ chức lập 

biên bản hiện trạng công trình của từng hộ bị ảnh hưởng; quay camara hoặc 

chụp ảnh, lưu lại hình ảnh hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng các công trình xây 

dựng, vật kiến trúc của từng hộ để làm cơ sở, căn cứ quản lý; làm biên bản ký 

cam kết với các hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng giữ nguyên hiện trạng sử 

dụng đất và không xây dựng, cơi nơi công trình, trồng thêm cây cối…… Trường 

hợp phát hiện các hộ dân xây dựng mới, xây dựng cơi nới công trình, trồng thêm 
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cây cối thì lập biên bản đình chỉ để phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng 

sau này.  

Đối với trường hợp người dân nào tự ý xây dựng mới, cơi nới công trình, 

trồng thêm cây cối trong phạm vi giải phóng mặt bằng theo hướng tuyến đường 

cao tốc Bắc – Nam đi qua thì hộ đó tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và 

không được kiểm điếm để làm căn cứ đền bù hoặc hỗ trợ. 

Yêu cầu các tổ chức liên quan, Chi ủy, Ban Chỉ huy thôn Hà Phong và các 

cá nhân nằm trong phạm vi dự kiến có thể bị ảnh hưởng phải giải phóng mặt 

bằng khẩn trương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả thông báo này./.  

 Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy (B/c) 

- MTTQ xã và các tổ chức khối đoàn thể xã; 

- Ban Công an xã;  

- Cc Địa chính xã; 

- Chi ủy, Ban cán sự thôn Hà Phong; 

- Lưu VP UBND; 

- Gửi VB giấy, VB điện tử./. 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Võ Tiến Sửu 
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