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THÔNG BÁO 

Thời gian thực hiện cưỡng chế Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với  

hộ ông Phan Trọng Đề và bà Hoàng Thị Lân 

thường trú tại thôn Tân Ninh Châu, xã Xuân Hội 
    
 

Kính gửi:  ông Phan Trọng Đề và bà Hoàng Thị Lân 

                           thường trú tại thôn Tân Ninh Châu, xã Xuân Hội 
 

 Thực hiện Quyết định số 2537/QĐ-CTUBND ngày 29/6/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Nghi Xuân về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt 

buộc đối với hộ ông Phan Trọng Đề và bà Hoàng Thị Lân thường trú tại thôn Tân 

Ninh Châu, xã Xuân Hội, xã Xuân Hội để thực hiện GPMB dự án Hạ tầng xen dắm 

khu dân cư thôn Hội Tiến xã Xuân Hội. 

 UBND huyện Nghi Xuân thông báo việc thực hiện cưỡng chế quyết định 

kiểm đếm bắt buộc đến hộ ông Phan Trọng Đề và bà Hoàng Thị Lân sau: 

 Thời gian tổ chức thực hiện cưỡng chế: Bắt đầu từ 8 giờ, ngày 09 / 7/2021 

 Yêu cầu hộ ông Phan Trọng Đề và bà Hoàng Thị Lân phối hợp với Ban cưỡng 

chế được thành lập tại Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND 

huyện Nghi Xuân, thực hiện việc kiểm đếm khối lượng đất đai, tài sản gắn liền với 

đất trong mốc giải phóng mặt bằng theo quy định.  

Các hành vi chống đối, gây rối trật tự trong thực hiện việc tổ chức cưỡng chế 

sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. UBND xã Xuân Hội có trách 

nhiệm gửi thông báo này đến hộ ông Phan Trọng Đề và bà Hoàng Thị Lân và niêm 

yết công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn Hội Tiến. 

 UBND huyện Nghi Xuân thông báo đến hộ ông Phan Trọng Đề và bà Hoàng 

Thị Lân, Ban cưỡng chế và UBND xã Xuân Hội được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT  UBND huyện; 

- UBND Xã  Xuân Hội; 
- Ban thực hiện cưỡng chế: 

- Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện 

(cử cán bộ quay phim tham dự) 
- Lưu VT; TNMT. 
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