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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồng Phong, ngày 09 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc giải  tỏa hành lang , di chuyển tài sản, cây cối, hoa màu để giải phóng 

mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông  - Tây, 
tỉnh Hải Dương trên địa bàn xã Hồng Phong

Căn cứ Luật đất đai năm 2013;

Căn cứ Quyết định số: 3889/QĐ- UBND, ngày 16/8/2022 của UBND huyện 
Ninh Giang: Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt 
bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương 
trên địa bàn xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang; 

Thực hiện Thông báo số: 185/TB-UBND, ngày 07/9/2022 của UBND huyện 
Ninh Giang: Về việc giải tỏa hành lang, di chuyển tài sản, cây cối, hoa màu để giải 
phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông  - Tây,  tỉnh Hải 
Dương tại địa bàn các xã: Văn Hội, Hồng Phúc, Kiến Quốc, Vĩnh Hòa, Đồng Tâm, 
Hồng Phong.

Đến nay, công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (BTHTGPMB) xây 
dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương (giai đoạn I) trên địa bàn xã Hồng 
Phong đã hoàn thành. Hội đồng BTHTGPMB huyện đã chi trả tiền BTHTGPMB 
cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất, sở hữu tài sản, cây cối, hoa màu 
nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án theo Quyết định phê duyệt 
phương án BTHTGPMB của UBND huyện. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã ký 
cam kết giải phóng mặt bằng trong phạm vi thực hiện Dự án để bàn giao cho chủ đầu 
tư thực hiện Dự án. Tuy nhiên, đến nay công tác giải tỏa hành lang đường, di chuyển 
tài sản, cây cối, hoa màu để bàn giao mặt bằng thi công Dự án xây dựng đường trục 
Đông - Tây, tỉnh Hải Dương trên địa bàn xã Hồng Phong vẫn chưa hoàn thành. 

Do vậy, để kịp thời bàn giao mặt bằng thi công Dự án, UBND xã Hồng Phong 
yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên hành lang đường 
nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng đã được cắm mốc, bao gồm: Các trường 
hợp không được BTHTGPMB và các trường hợp đã nhận tiền BTHTGPMB, đã bàn 
giao đất, khẩn trương thực hiện việc tháo dỡ, di chuyển các công trình xây dựng, tài 
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sản, cây cối, hoa màu để bàn giao mặt bằng thi công Dự án đầu tư xây dựng đường 
trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương.

2. Thời gian thực hiện công tác giải tỏa hành lang đường, di chuyển tài sản, cây 
cối, hoa màu, bàn giao mặt bằng thi công Dự án xong trước ngày 14/9/2022 để Ban 
quản lý Dự án huyện Ninh Giang bàn giao mặt bằng thi công Dự án đầu tư xây dựng 
đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương. 

Ủy ban nhân dân xã Hồng Phong yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có 
liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo này./.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy;             
- TTHĐND xã;          
- Lãnh dạo UBND xã;
- Trưởng CA; CHT BCHQS xã;
- CT MTTQVN xã;
- CC ĐC- XD, NN-GTTL;
- Bí thư chi bộ, Trưởng thôn (Bồ Dương; Đồng 
Hội; Động Trạch);
- Đài truyền thanh xã;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Lưu VT, ĐC - XD, MT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đặng Huy Hiến
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