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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại buổi làm việc với hộ dân trong việc  

sử dụng đất và cây trồng để xây dựng căn cứ phục vụ Diễn tập chiến đấu  

xã trong khu vực phòng thủ xã năm 2022 

 
 

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/HU ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện 

uỷ; Kế hoạch số 07/KH-UBND, ngày 14/4/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ 

Anh; Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 09/5/2022 của Đảng ủy xã về việc lãnh đạo 

thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã Kỳ Phong trong khu vực phòng thủ năm 

2022; 

 Căn cứ buổi làm việc giữa Lãnh đạo địa phương với Chi uỷ, Ban chỉ huy 

thôn và hộ gia đình ông Nguyễn Sỹ Nuôi thôn Thượng Phong vào sáng ngày 

15/6/2022. Tại buổi làm việc hộ gia đình ông Nguyễn Sỹ Nuôi đã thống nhất, đồng 

ý để UBND xã sử dụng đất, cây trồng để xây dựng căn cứ phục vụ diễn tập chiến 

đấu trong khu vực phòng thủ xã năm 2022. Để đảm bảo và chuẩn tốt các điều kiện 

phục vụ cho công tác diễn tập Chủ tịch UBND xã kết luận một số nhiệm vụ cụ thể:  

 1. Giao cho hộ gia đình ông Nguyễn Sỹ Nuôi không bán cây tràm trên diện 

tích xã làm căn cứ chiến đấu từ ngày 15/7/2022 đến khi kết thúc diễn tập.  

 2. Trong quá trình sử dụng diện tích đất của hộ gia đình để làm căn cứ chiến 

đấu sẽ ảnh hưởng đến cây tràm của hộ gia đình thì UBND xã sẽ đền bù cho hộ gia 

đình theo quy định. 

 3. Sau khi hoàn thành công tác diễn tập và hộ gia đình tiến hành thu hoạch 

cây tràm xong UBND xã tiến hành bàn giao mặt bằng với hộ gia đình. 

 Trên đây là thông báo của Uỷ ban nhân dân xã Kỳ Phong đề nghị hộ gia 

đình thực hiện theo thông báo và kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại cuộc 

họp sáng ngày 15/6/2022./. 

 
Nơi nhận: 

- BTV Đảng ủy (để biết); 

- BCH thôn Thượng Phong; 

- Hộ ông Nguyễn Sỹ Nuôi; 

- Lưu VP. 
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