
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập tổ tuần tra việc xây dựng,  

cơi nới các công trình, vật kiến trúc, trồng cây trong phạm vi 

 dự án đường cao tốc Bắc Nam chạy qua địa bàn xã Kỳ Phong 

 
 

UỶ BAN NHÂN NHÂN 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; 

Xét đề nghị của đồng chí Trưởng Công an xã, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập tổ tuần tra việc xây dựng, cơi nới các công trình, vật kiến 

trúc, trồng cây trong phạm vi dự án đường cao tốc Bắc Nam chạy qua địa bàn xã Kỳ 

phong gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông Nguyễn Hữu Tùng, ĐUV, Trưởng Công an xã - Tổ trưởng; 

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

3. Ông Phan Công Tuấn, Công an viên thường trực - Thành viên; 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ PHONG 
 

Số: 68 /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kỳ phong, ngày 12 tháng 5 năm 2022 



4. Ông Hà Huy Phong, Công an viên thường trực - Thành viên; 

5. Ông Phân Công Toàn, Công an viên thường trực - Thành viên; 

6. Ông Đặng Văn Kỳ, Công an viên thôn Trung Phong - Thành viên; 

7. Ông Phạm Văn Cư, Công an viên thôn Nam Phong - Thành viên; 

8. Ông Phạm Văn Long, Công an viên thôn Thượng Phong - Thành viên; 

9. Ông Phùng Đình Hằng, Công an viên thôn Tuần Tượng - Thành viên; 

10. Ông Dượng Văn Hoàn, Công an viên thôn Tân Phong - Thành viên; 

11. Ông Phạm Công Hà, Công an viên thôn Bắc Sơn - Thành viên; 

12. Ông Dương Văn Tuấn, Công an viên thôn Đông Sơn - Thành viên; 

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

 Điều 2. Tổ có nhiệm vụ:  

- Thường xuyên tuần tra, kiểm tra trên địa bàn các thôn bị ảnh hưởng dự án 

đường bộ cao tốc Bắc – Nam nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ các phạm vi mốc 

giới của Dự án, nghiêm cấm việc xây dựng, cơi nới các công trình, vật kiến trúc, 

trồng cây…… trong phạm vi dự án; 

- Lập biên bản kịp thời đối với các tổ chức, hộ gia đình vi phạm theo Văn bản số 

7772/UBND-GT ngày 19/11/2022 của UBND Tỉnh và văn bản số 279/UBND-

KT&HT ngày 04/3/2022 của UBND huyện Kỳ Anh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; 

  Văn phòng HĐND-UBND xã, công an xã, các ban, ngành liên quan và các ông 

(bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3;   

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;  

- Lưu: VP.                                           
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   Võ Tiến Sửu 

 

 

 

 

 


		ubkyphong.ka@hatinh.gov.vn
	2022-05-13T15:20:04+0700


		ubkyphong.ka@hatinh.gov.vn
	2022-05-13T15:22:17+0700




