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V/v tháo dỡ, di chuyển tài sản và bàn
giao mặt bằng thực hiện Dự án

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã: Cổ Đạm, Cương Gián.
UBND huyện đã ban hành các Quyết định phê duyệt Phương án bồi
thường, hỗ trợ, GPMB dự án đối với các hộ dân có đất thu hồi để thực hiện dự
án Nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng, tỉnh Hà
Tĩnh (đoạn qua xã Cổ Đạm và Cương Gián), huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
Đến nay, đã có 308 hộ tại xã Cương Gián và xã Cổ Đạm dọc hai bên
tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng đã được UBND huyện
ban hành Quyết định thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án và 274 hộ
đã nhận tiền bồi thường; trong đó có 152 hộ có tài sản, cây cối đã cam kết tự
tháo dỡ, di chuyển bàn giao mặt bằng để thực hiện thực hiện dự án (có danh
sách cụ thể gửi kèm theo). Tuy nhiên, đa số hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ
trợ nhưng chưa thực hiện bàn giao mặt bằng. Do đó, UBND huyện yêu cầu:
1. UBND các xã: Cổ Đạm và Cương Gián chủ trì, phối hợp với các đơn vị
liên quan tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân tự tháo dỡ, di chuyển
tài sản và bàn giao mặt bằng theo đúng quy định. Đồng thời niêm yết và chuyển
nội dung này tới các hộ gia đình, cá nhân được biết để thực hiện.
2. Các hộ gia đình, cá nhân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; đã ký biên
bản cam kết bàn giao mặt bằng phải thực hiện tháo dỡ, di chuyển tài sản và bàn
giao mặt bằng trước ngày 15/12/2021. Quá thời hạn nêu trên, nếu các hộ dân
không chấp hành việc di dời, giao UBND các xã: Cổ Đạm, Cương Gián tổ chức
thực hiện tháo dỡ công trình theo đúng cam kết giữa các hộ gia đình với Hội
đồng bồi thường GPMB dự án.
Yêu cầu các địa phương, cá nhân liên quan thực hiện các nội dung trên./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng: TN&MT; KT&HT;
- Ban BT - GPMB huyện;
- Lưu: VT, MB.
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