UBND HUYỆN VĨNH TƯỜNG
BAN THỰC HIỆN CCTHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 216/MH-BTHCCTHĐ
V/v tổ chức đối thoại

Vĩnh Tường, ngày 14 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: ............................................................................................
............................................................................................
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 08/10/2021; Quyết định
số 5700/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh
Tường về việc cưỡng chế thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 5701/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của Chủ tịch
UBND huyện Vĩnh Tường Về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối
với 02 hộ gia đình tại xã Việt Xuân không chấp hành Quyết định thu hồi đất, không
nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB và bàn giao mặt bằng để thực hiện công trình:
Đường nối từ cầu Phú Hậu đến QL2 (địa phận xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường).
Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tổ chức hội nghị đối thoại với đại diện
02 hộ gia đình chưa chấp hành quyết định thu hồi đất, chưa nhận tiền bồi thường,
hỗ trợ GPMB, chưa bàn giao mặt bằng cho Hội đồng bồi thường GPMB, Chủ đầu
tư để thực hiện công trình: Đường nối từ cầu Phú Hậu đến QL2 (địa phận xã Việt
Xuân, huyện Vĩnh Tường), cụ thể như sau:
1. Thành phần mời:
- Các thành viên Ban thực hiện cưỡng chế được thành lập tại Quyết định
số 5701/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện thuộc các cơ
quan: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế và Hạ tầng; Ban QLDA
ĐTXD CT huyện; Công an huyện;
- Lãnh đạo Hội đồng bồi thường GPMB công trình.
- Lãnh đạo Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc.
- Chủ tịch UBND; Chủ tịch UBMT TQVN; Trưởng Công an; Công chức địa
chính- xây dựng xã Việt Xuân;
- Trưởng thôn Phượng Lâu, xã Việt Xuân;
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao (dự và đưa tin).
- Đại diện 02 hộ gia đình: ông Trần Văn Sử (Trần Đình Sử); ông Chu Văn
Hùng (bà Trần Thị Ký), cùng có địa chỉ tại thôn Phượng Lâu, xã Việt Xuân.
2. Thời gian: 01 buổi chiều, bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 10
năm 2021 (thứ 2).
3. Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Việt Xuân.
Giao nhiệm vụ:
- Hội đồng bồi thường GPMB chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện bồi
thường GPMB đối với dự án.
- UBND xã Việt Xuân báo cáo về kết quả tuyên truyền vận động; Bố trí
địa điểm và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức hội nghị; Đảm bảo điều kiện

để thực hiện phòng chống dịch theo quy định; Gửi giấy mời tới các thành phần
có liên quan của xã, thôn và đại diện 02 hộ gia đình có tên nêu trên (Có biên bản
giao nhận).
Các thành phần được mời đến dự hội nghị đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm
nêu trên./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CCTHĐ

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, BTHCC.

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Hoàng Tuấn Tam

