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Nghĩa Hưng, ngày     tháng     năm 2022 

     

         

Kính gửi:  UBND các xã Nghĩa Sơn; Nghĩa Lạc; Nghĩa Phong; Nghĩa Bình; 
 

 

Hiện nay, công tác GPMB thực hiện dự án xây dựng đường trục phát triển 

nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn 2) 

đang được UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện; trong đó có nhiệm vụ GPMB 

xây dựng các khu tái định cư tập trung tại các xã: Nghĩa Sơn, Nghĩa Lạc, Nghĩa 

Phong. 

Qua khảo sát thực tế, trong phạm vi GPMB thực hiện các dự án, có các ngôi 

mộ nằm rải rác trên diện tích đất trồng lúa và dọc theo các bờ mương. Để đảm bảo 

tiến độ GPMB dự án; UBND huyện yêu cầu UBND các xã có dự án đi qua: 

1. Căn cứ phạm vi GPMB dự án đường trục giai đoạn 2 chiếm chỗ và các dự 

án xây dựng khu tái định cư tập trung trên địa bàn xã; tiến hành rà soát, thống kê 

toàn bộ các ngôi mộ; phân loại mộ có chủ, mộ vô chủ; tổng hợp số liệu báo cáo 

UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 25/6/2022. 

2. Thông báo công khai trên phương tiện truyền thanh của xã; đồng thời phối 

hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao huyện thông báo trên đài phát 

thanh huyện để thân nhân gia đình có mộ thuộc phạm vi GPMB biết đến liên hệ với 

UBND xã thống nhất kế hoạch, thời gian di chuyển. 

UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã: Nghĩa Sơn, Nghĩa Lạc, Nghĩa 

Phong, Nghĩa Bình; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo 

thực hiện./.  
 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi;  

- Trung tâm VHTT&TT; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thắng 
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