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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Phan Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng 
ban cưỡng chế về chuẩn bị kịch bản, phương án tổ chức cưỡng chế thực hiện 

Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất và chế biến bột 
đá siêu mịn tại Khu công nghiệp Nghĩa Đàn 

  
 Ngày 16/3/2022, Ban cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo 

Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND huyện tổ chức phiên 

họp để chuẩn bị kịch bản, phương án tổ chức thực hiện quy trình cưỡng chế thu 

hồi đất thực hiện dự án Nhà máy sản xuất và chế biến bột đá siêu mịn tại Khu 

công nghiệp Nghĩa Đàn. Buổi làm việc do đồng chí Phan Văn Bình – Phó Chủ 

tịch UBND huyện- Trưởng ban, chủ trì; tham gia buổi làm việc gồm các thành 

viên Ban cưỡng chế theo Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 27/1/2022 của 

UBND huyện, Đại diện lãnh đạo Điện lực Nghĩa Đàn – Thái Hòa và Chi cục thi 

hành án dân sự huyện. 

Sau khi nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo dự thảo Kế hoạch 

các bước triển khai cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất thực hiện dự án 

Nhà máy sản xuất và chế biến bột đá siêu mịn tại Khu công nghiệp Nghĩa Đàn; 

các thành viên ban cưỡng chế báo cáo tiến độ thực hiện Phương án cưỡng chế 

được phê duyệt theo nội dung phân công; ý kiến phát biểu, thảo luận của các 

thành phần dự họp, đồng chí Phan Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND huyện, 

Trưởng Ban cưỡng chế kết luận như sau: 

Để thực hiện thành công nhiệm vụ cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi 

đất của Chủ tịch UBND huyện giao, yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo theo 

Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 và các đơn vị có liên quan thực 

hiện tốt các nội dung sau: 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 

- Tham mưu ban hành thông báo về việc tổ chức cưỡng chế thực hiện 

quyết định thu hồi đất gửi cho 04 hộ gia đình, cá nhân: bà Chu Thị Biên, ông 

Nguyễn Hữu Quỳnh, ông Trần Văn Tuyến, ông Trần Văn Giáp và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan; trong đó nêu rõ thời gian cưỡng chế bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, 

ngày 29/3/2022. 

- Tham mưu báo cáo Thường trực Huyện ủy về kết quả thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án và kế hoạch thực hiện cưỡng chế thực hiện 
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quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất và chế biến bột đá 

siêu mịn tại Khu công nghiệp Nghĩa Đàn. 

- Tiếp tục rà soát, bổ sung Kế hoạch các bước thực hiện cưỡng chế theo ý 

kiến góp ý của các thành viên dự họp; tham mưu cho Trưởng ban cưỡng chế 

thành lập các tổ: Tổ tuyên truyền vận động, Tổ an ninh, Tổ tiếp công dân, báo 

chí,…  

2. UBND xã Nghĩa Hội:  

- Tiến hành khảo sát lại khu vực cưỡng chế để xây dựng kế hoạch bố trí 

nhân lực, phương tiện, công cụ, dụng cụ phục vụ tổ chức thành công cưỡng chế 

thực hiện quyết định thu hồi đất; bảo đảm đầy đủ nhưng không lãng phí nhân lực, 

phương tiện, kinh phí thực hiện. 

- Bố trí địa điểm tiếp công dân tại trụ sở UBND xã để Tổ tiếp công dân, 

báo chí của Ban cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đủ điều kiện làm việc 

trong quá trình diễn ra việc cưỡng chế thu hồi đất. 

- Bố trí địa điểm tập kết, bảo quản tài sản sau cưỡng chế của các hộ gia 

đình theo quy định (chi phí bảo quản tài sản do chủ sở hữu tài sản chịu trách 

nhiệm thanh toán).  

- Cử cán bộ lập các biên bản tại hiện trường trong quá trình thực hiện 

cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất, gồm: Biên bản hiện trường trước khi 

cưỡng chế; Biên bản diễn biến quá trình thực hiện cưỡng chế; Biên bản kiểm 

đếm, niêm phong tài sản sau cưỡng chế. Phối hợp với Phòng Tư pháp, Chi cục thi 

hành án để được hướng dẫn việc lập biên bản. 

- UBND xã tiến hành rà soát, xây dựng kịch bản, phương án cụ thể, báo 

cáo về Trưởng Ban cưỡng chế, Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 

23/3/2022. 

3. Tổ tuyên truyền vận động, Tổ an ninh, Tổ tiếp công dân, báo chí có Kế 

hoạch bố trí lực lượng, phương tiện và Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể. 

Tiến hành rà soát, xây dựng kịch bản, phương án cụ thể, báo cáo về Trưởng Ban 

cưỡng chế, Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 23/3/2022. 

 4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chuẩn bị các công cụ, dụng 

cụ để thực hiện cắm mốc khu vực cưỡng chế, khu vực đã giải phóng mặt bằng 

sau cưỡng chế. 

5. Phòng Văn hóa – Thông tin: Chỉ đạo Trung tâm văn hóa, thể thao và 

truyền thông xây chương trình, phóng sự để tuyên truyền đến các hộ gia đình, cá 

nhân bị ảnh hưởng và Nhân dân trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. 
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 6. Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện phê duyệt 

kinh phí thực hiện cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất bảo đảm hoàn 

thành nhiệm vụ, đúng quy định của pháp luật. 

7. Các thành viên khác của Ban chỉ đạo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ 

trên lĩnh vực công tác, tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền, vận động các hộ gia đình chấp hành nghiêm quyết định thu hồi đất. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Phan Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND 

huyện - Trưởng Ban cưỡng chế tại phiên họp Ban cưỡng chế ngày 16/3/2022. 

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. 

 
Nơi nhận: 
- TTHU, TTHĐND huyện (b/c); 
- Chủ tịch UBND huyện (b/c); 
- Phó CT UBND huyện phụ trách; 
- Công an huyện; 
- Hội đồng BT,HT&TĐC; 
- Thành viên Ban cưỡng chế theo Quyết định số 
281/QĐ-UBND ngày 27/1/2022 của UBND huyện; 
- Điện lực Nghĩa Đàn – Thái Hòa; 
- Chi cục thi hành án dân sự huyện; 
- Lưu: VT (5). 

 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 

 
 

TRƯỞNG PHÒNG TN&MT 
Lê Viết Phú  
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