
 

THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh và bổ sung các thành viên tại  

Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 

 

Nhằm chủ động trong thực hiện nhiệm vụ phục vụ Dự án, hướng tuyến 

đường bộ cao tốc Bắc -Nam nhánh phía Đông đoạn qua địa bàn xã. Trong thời 

gian qua UBND xã đã thành lập các Tổ rà soát, thống kê và Tổ kiểm tra, giám 

sát, xử lý vi phạm đối với 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 dự án đường Cao 

tốc Bắc – Nam, đoạn qua xã Kỳ Phong. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ đang có sự chồng chéo giữa các thành viên và nhất là chưa phù hợp 

với chức năng nhiệm vụ được phân công. 

Để kịp thời đáp ứng với nhiệm vụ và đảm bảo tiến độ triển khai dự án 

theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thường trực 

Huyện ủy và xử lý nghiêm, dứt điểm tình trạng người dân vi phạm. Ủy ban 

Nhân dân xã thông báo điều chỉnh và bổ sung các thành viên tại Quyết định số 

61/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 như sau: 

Bổ sung ông Nguyễn Đình Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng 

và điều chuyển ông Nguyễn Hữu Tùng - Trưởng Công an xã làm Tổ phó; ông 

Bùi Văn Bảo - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã làm thành viên. 

Các chức năng, nhiệm vụ của các đồng chí Tổ trưởng, tổ phó và thành 

viên được thực hiện tại Điều 2 của Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 

và Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 18/4/2022. 

Ủy ban Nhân dân xã thông báo để các ông bà có tên trên biết và căn cứ 

nhiệm vụ thực hiện./. 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ PHONG 
 

Số:33/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Kỳ Phong, ngày 11 tháng 5 năm 2022 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy - HĐND (để biết) 

- Chủ tịch, Phó CT UBND xã; 

- Tổ trưởng, tổ phó và TV tại QĐ 61; 

- Lưu: VT./. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
Võ Tiến Sửu 
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