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THÔNG BÁO 
Về việc thực hiện cưỡng chế thu hồi đất 

 

Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của 

Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế; 

Căn cứ Quyết định số 2996/QÐ-UBND ngày 28/10/2021 về việc thực hiện 

cưỡng chế thu hồi đất và Quyết định số 55/QÐ-UBND ngày 10/01/2022 về việc 

điều chỉnh thời gian thực hiện cưỡng chế của Chủ tịch UBND huyện; 

Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của UBND huyện 

về việc phê duyệt phương án tổ chức thực hiện cưỡng chế. 

Ban thực hiện cưỡng chế thông báo thời gian, địa điểm tổ chức cưỡng chế 

thu hồi đất đối với ông Dương Văn Hùng tại Khối 6A Thị trấn Thanh Chương, 

huyện Thanh Chương như sau: 

1. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian cưỡng chế bắt đầu từ 8h00 ngày 19 tháng 4 năm 2022 

- Địa điểm: Khu đất ông Dương Văn Hùng đang sử dụng thuộc một phần 

thửa đất số 429, thuộc tờ bản đồ địa chính số 24, địa chỉ thửa đất tại Khối 6A Thị 

trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương (khu đất trước cổng bệnh viện). 

2. Tổ chức thực hiện: 

- Ban thực hiện cưỡng chế yêu cầu hộ gia đình ông Dương Văn Hùng:  

+ Chấp hành Quyết định thu hồi đất và tự nguyện di chuyển tài sản ra khỏi 

khu đất cưỡng chế trước ngày 19 tháng 4 năm 2022. 

+ Có mặt đúng thời gian, địa điểm nói trên. 

- Giao cho UBND Thị trấn giao Thông báo này cho ông Dương Văn Hùng 

và niêm yết công khai tại trụ sở UBND Thị trấn, tại địa điểm sinh hoạt chung của 

cộng đồng dân cư tại địa phương. Trường hợp ông Dương Văn Hùng không nhận 

Thông báo này hoặc vắng mặt thì UBND Thị trấn phải lập biên bản. 

- Giao phòng Văn hóa và Thông tin huyện đăng tải thông báo này trên 

trang thông tin điện tử của huyện Thanh Chương. 
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Ban thực hiện cưỡng chế thông báo cho phòng Văn Hoá và Thông tin, ông 

Dương Văn Hùng, UBND Thị trấn và nhân dân được biết./. 

Nơi nhận 

- CT UBND huyện; 

- Ban thực hiện cưỡng chế; 

- Phòng Văn hoá và Thông tin; 

- UBND Thị trấn; 

- Hộ gia đình ông Dương Văn Hùng; 

- Lưu phòng TNMT.  

BAN THỰC HIỆN CƯỠNG CHẾ 

TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Lê Đình Thanh 
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