
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Tổ rà soát, thống kê, kiểm đếm tài sản của các hộ gia đình, 

cá nhân bị ảnh hưởng hướng tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Kỳ Phong 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và Nghị định 91/2019 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 

về việc ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, 

viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý 

doanh nghiệp Nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn Nhà nước thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 

44/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự 

án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 

2025; 

Căn cứ Văn bản số 7772/UBND-GT1 ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về 

việc chuẩn bị các điều kiện triển khai dự án đường cao tốc Bắc Nam nhánh phía 

Đông đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Văn bản số 279/UBND-KTHT ngày 04/3/2022 của UBND huyện và  

Văn bản số 483/UBND-TNMT ngày 06/4/2022 của UBND huyện về việc tăng 

cường ngăn chặn, xử lý việc xây dựng, cơi nới công trình, trồng cây lâu năm trong 

phạm vi thu hồi đất thực hiện dự án đường cao tốc Bắc Nam trên địa bàn huyện; 

Căn cứ Thông báo kết luận số 73-TBKL/ĐU ngày 11/5/2022 của Ban 

Thường vụ Đảng ủy và đề nghị của công chức Văn phòng UBND xã, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Tổ rà soát, thống kê, kiểm đếm tài sản của các hộ gia 

đình, cá nhân bị ảnh hưởng hướng tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Kỳ Phong 

cụ thể như sau: 

* Tổ 1.  

1. Ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch UBND xã, Tổ trưởng; 

2. Ông Trần Ngọc Hùng, Phó Công an xã, Tổ phó; 

3. Ông Bùi Văn Bảo, Chỉ huy trưởng ban QS xã, thành viên; 

4. Ông Nguyễn Xuân Tào, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, thư ký; 
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5. Ông Nguyễn Trí Tân, Bí thư ĐoànTN xã, thành viên; 

5. Bà Nguyễn Thị Quý, Công chức Địa chính xã, thành viên; 

7. Ông Nguyễn Trọng Tại, Phó BT Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận 

thôn Hà Phong,Thành viên; 

8. Ông Trần Văn Luân, Công an viên thôn Hà Phong, Thành viên; 

* Tổ 2: 

1. Ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã, Tổ trưởng; 

2. Ông Nguyễn Hữu Tùng, UV BCH Đảng bộ, Trưởng CA xã, Tổ Phó; 

3. Ông Bùi Văn Chiến, Công chức Địa chính - xây dựng,thành viên; 

4. Bà Trương Thị Tú Quỳnh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, thư ký; 

5. Ông Trần Văn Đạt, Phó Bí thư Đoàn TN xã, thành viên; 

6. Ông Nguyễn Tiến Chí, Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã , thành viên;      

7. Ông Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Chi bộ kiêm thôn trưởng thôn Hà Phong, 

thành viên; 

8. Ông Trần Thanh Bình, Chi ủy viên, thôn Đội trưởng Hà Phong, thành 

viên; 

Điều 2. Nhiệm vụ của các Tổ: 

- Tổ chức rà soát, thống kê các hộ, các tổ chức, cá nhân nằm trong phạm 

vi bị ảnh hưởng phải giải phóng mặt bằng theo hướng tuyến; lập biên kiểm tra hiện 

trạng công trình, xây dựng cơi nới công trình, trồng cây lâu năm trong phạm vi thu 

hồi đất thực hiện dự án đường cao tốc Bắc Nam 

- Phối hợp Hội đồng GPMB huyện thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm đối 

với các hộ dân vi phạm về quy hoạch, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, 

lấn chiếm đất đai, xây dựng, cơi nới các công trình, trồng cây ăn quả trái phép…  

- Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết 

định số 17/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của UBND xã. 

 Văn phòng HĐND & UBND, Các tổ chức, ban ngành liên quan, các ông, bà 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT Đảng ủy - HĐND - UB MTTQ xã; 

- Chủ tịch, Phó CT UBND xã; 

- Lưu: VP./. 
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