ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC
Số: 2376 /UBND-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hàm Thuận Bắc, ngày 19 tháng 9 năm 2018

V/v vận động hộ dân còn lại
hiến đất để thực hiện công
trình Đường Phú Long – Ma
Lâm – Hàm Chính, huyện
Hàm Thuận Bắc.

Kính gửi: UBND thị trấn Phú Long.

Qua xem xét Báo cáo số 168/BC-UBND ngày 12/12/2017 của UBND thị
trấn Phú Long, về kết quả họp dân thông báo chủ trương vận động hiến đất tuyến
đường Phú Long – Ma Lâm – Hàm Chính và Báo cáo số 193/BC-BQLDA ngày
13/9/2018 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện, về tình hình thực hiện chuẩn
bị đầu tư và giải phóng mặt bằng công trình Đường Phú Long – Ma Lâm – Hàm
Chính, huyện Hàm Thuận Bắc; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như
sau:
Yêu cầu UBND thị trấn Phú Long chủ trì, phối hợp các phòng, ban chuyên
môn thuộc huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục mời các hộ dân còn
lại chưa đồng ý hiến đất, để vận động các hộ dân thống nhất hiến đất xây dựng
công trình Đường Phú Long - Ma Lâm - Hàm Chính (đối với nhà ở, vật kiến
trúc, cây trái hoa màu thì được bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Nhà nước
hiện hành); thời gian hoàn thành việc tổ chức họp dân và báo cáo kết quả gửi
UBND huyện trước ngày 15/10/2018. Trường hợp nếu các hộ dân vẫn không
đồng ý hiến đất thì tuyến đường này sẽ chưa được xem xét kiến nghị bố trí vốn
đầu tư trong thời gian đến.
Yêu cầu Chủ tịch UBND thị trấn Phú Long triển khai thực hiện tốt nội dung
trên./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận :
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Đ/c Lê Hữu Thọ - UVBTVHU;
- Phòng KT&HT, TN&MT huyện;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- Đảng ủy thị trấn Phú Long;
- Lưu: VT, KT.
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