
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ PHONG 

 
Số:87/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kỳ Phong ,ngày 01 tháng 6 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v điều động lực lượng hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ công trình vi phạm 

hướng tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn qua  

thôn Hà Phong, 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 luật Dân quân tự vệ số 48/ 2019, ngày 22/ 11/ 2019; 

Căn cứ Thông báo số 28/TB-UBND, ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân xã Kỳ Phong về việc thực hiện dự án đường Cao tốc Bắc - 

Nam đoạn qua xã Kỳ Phong năm 2022; 

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và xét đề nghị của đồng chí Thôn 

trưởng thôn Hà Phong.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Điều động lực lượng hỗ trợ hộ dân tháo dỡ công trình vi phạm 

hướng tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn thôn Hà Phong, xã Kỳ Phong gồm các 

ông, bà có tên sau: 

1. Ông Bùi Văn Bảo - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã - Tổ trưởng; 

2. Ông Nguyễn Tiến Chí - Phó Chỉ huy Quân sự xã - Tổ phó; 

3. Ông Dương Văn Hoàn, Công an viên thôn Tân Phong - Thành viên; 

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

5. Ông Triệu Đức Ngọc, Thôn đội trưởng thôn Đông Thịnh - Thành viên; 

6. Ông Trần Huy Phước, Thôn đội trưởng thôn Bắc Sơn - thành viên; 

     Điều 2. Thời gian (01 ngày), bắt đầu vào lúc 07 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 

6 năm 2022; 



- Ban Chỉ huy quân sự - Ban Công an xã chịu trách nhiệm đôn đốc đồng 

chí có tên trên tham gia đảm bảo thời gian và tự giải thể sau khi hoàn thành 

nhiệm vụ. 

- Đồng chí Tổ trưởng chủ động phân công nhiệm vụ cho từng thành viên 

và chuẩn bị các dụng cụ thiết yếu để thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an toàn lao 

động khi làm nhiệm vụ. 

- Kinh phí được hưởng theo chế độ quy định. 

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

Văn phòng HĐND - UBND xã, Ban CHQS xã, đồng chí dân quân có tên 

tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

    Nơi nhận:                                                 
   - Như điều 3;                                                             
   - TT Đảng ủy - HĐND xã; 

   - Lãnh đạo UBND xã; 

   - Bí thư, thôn trưởng thôn Hà Phong; 

   - Lưu VP. 

  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Tiến Sửu 
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