
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

            

Số:          / UBND - TCKH 
 V/v Rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực 

hiện di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí 

làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khi 

thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                  

Mỹ Lộc, ngày          tháng   03   năm 2023 

 

 

  

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn; 

  

 Thực hiện văn bản số 409/STC-CSTHTK ngày 09/03/2023 về việc rà soát, 

tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm 

nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khi thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất. 

 Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài chính, 

UBND huyện đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn một số nội dung cụ thể 

như sau: 

 - Rà soát, tổng hợp, báo cáo danh sách các cơ sở nhà, đất đã bố trí làm nhà 

ở không đủ điều kiện chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý khi thực hiện sắp 

xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP (Điểm a, 

Khoản 1, điều 13), Nghị định số 67/2021/NĐ-CP (Khoản 12, Điều 1) (trước đây 

là Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg) - Chi tiết theo Phụ biểu đính kèm. 

 - Phản ánh các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị liên quan. 

    Báo cáo gửi về UBND huyện (Phòng Tài chính – Kế hoạch) trước ngày 

20/03/2023 để có căn cứ tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Tài chính 

theo quy định. 

 Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các đơn vị  triển khai thực hiện./. 

  

Nơi nhận:             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- Như kính gửi;                CHỦ TỊCH 

- Lãnh đạo  UBND huyện (để báo cáo);              

- Lưu VT.      

 

 

 

              Phạm Văn Long 
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