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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập tổ hoàn thiện, bổ sung hồ sơ liên quan đến  

công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc  

Bắc - Nam đi qua địa bàn xã Kỳ Phong 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  

Căn cứ luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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; 

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng -  Thống kê, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập tổ hoàn thiện, bổ sung hồ sơ liên quan đến công tác giải 

phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn xã Kỳ Phong gồm 

các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Võ Tiến Sửu, Chủ tịch UBND xã - Tổ trưởng; 

2. Ông Bùi Văn Chiến, Công chức Địa chính - xây dựng - Thành viên; 

3. Bà Nguyễn Thị Quý, Công chức Địa chính - xây dựng - Thành viên; 

4. Ông Nguyễn Xuân Tào, Công chức Tư pháp - Hộ tịch - Thành viên; 

5. Bà Nguyễn Thị Hảo, Công chức Văn phòng - Thống kê - Thành viên; 

6. Bà Hồ Thị Huê, CB Địa chính  - Thành viên; 

     Điều 2. Tổ có chức năng, nhiệm vụ: 

 - Phối hợp với các tổ rà soát, thống kê, kiểm đếm tài sản của các hộ gia đình, 

cá nhân bị ảnh hưởng; tổ Tuyên truyền vận động, tổ tuần tra; tổ hỗ trợ người dân 



tháo giỡ; tổ xử lý vi phạm để tổng hợp số liệu, hoàn thiện hồ sơ liên quan đến công 

tác GPMB tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã. 

 - Tổng hợp số liệu đầy đủ, đảm bảo khách quan, chính xác và kịp thời hoàn 

thiện, lưu trữ hồ sơ khoa học theo quy định của pháp luật. 

 - Báo cáo kết quả tổng hợp hàng ngày trước Ban Thường vụ Đảng ủy xã và 

báo cáo lên cấp trên theo tiến độ thực hiện. 

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

Văn phòng HĐND - UBND xã, các ông bà có tên tại điều 1 căn cứ Quyết 

định thi hành./. 

    Nơi nhận:                                                 

        - Như điều 3;                                                             

       - Lưu: VP,QS; 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Tiến Sửu 
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