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THÔNG BÁO 

Thời gian cưỡng chế để hồi đất thực hiện GPMB dự án tu bổ, tôn tạo  

các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích  

quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du. 

 
 

 

Kính gửi: Bà Đặng Thị Tích; ông Lê Quang Hưng và bà 

Nguyễn Thị Thục Quyên địa chỉ thường trú tại Tổ 

dân phố Hồng Lam, thị trấn Tiên Điền 
 

Thực hiện Quyết định số 2862/QĐ-CTUBND ngày 02/8/2021, Quyết định 

số 2863/QĐ-CTUBND ngày 02/8/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc cưỡng 

chế thu hồi đất và Phương án cưỡng chế để hồi đất thực hiện GPMB dự án tu bổ, 

tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích quốc gia đặc biệt 

Đại thi hào Nguyễn Du. 

 UBND huyện Nghi Xuân thông báo thời gian cưỡng chế thu hồi đất đến hộ 

gia đình bà Đặng Thị Tích; gia đình ông Lê Quang Hưng và bà Nguyễn Thị Thục 

Quyên thường trú tại tổ dân phố Hồng Lam, thị trấn Tiên Điền về các nội dung sau: 

 Thời gian thổ chức thực hiện cưỡng chế: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 

13/8/2021. 

 Trước ngày 13/8/2021, gia bà Đặng Thị Tích; gia đình ông Lê Quang 

Hưng và bà Nguyễn Thị Thục Quyên có trách nhiệm di chuyển toàn bộ tài sản ra 

khỏi khu vực đất đã có Quyết định thu hồi. UBND thị trấn Tiên Điền có trách 

nhiệm gửi thông báo này đến hộ gia đình bà Đặng Thị Tích; gia đình ông Lê 

Quang Hưng và bà Nguyễn Thị Thục Quyên và niêm yết công khai tại Nhà văn 

hóa Tổ dân phố Hồng Lam, trụ sở UBND thị trấn và thông báo trên hệ thống 

truyền thanh của Tổ dân phố và yêu cầu người dân không tụ tập đông người khi 

lực lượng cưỡng chế làm nhiệm vụ để phòng chống dịch bệnh covid-19. 

 UBND huyện Nghi Xuân thông báo đến hộ gia đình bà Đặng Thị Tích; 

gia đình ông Lê Quang Hưng và bà Nguyễn Thị Thục Quyên và UBND thị trấn 

Tiên Điền được biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT  UBND huyện; 

- UBND thị trấn Tiên Điền; 

- Ban thực hiện cưỡng chế: 

- Các phòng ban liên quan; 

- Lưu VT; TNMT. 
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