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THÔNG BÁO  
Về việc việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi 

trường trên địa bàn xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. 

 

 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 

 Căn cứ Luật đất đai năm 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất 

đai 

 Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 

91/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong 

lĩnh vực đất đai. 

 Trong thời gian vừa qua việc chấp hành Pháp luật về đất đai trên địa bàn 

vẫn còn một số hộ tự ý cơi nới, mở rộng diện tích, chuyển mục đích trái phép 

khi chưa được sự đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

 Để thực hiện tốt việc quản lý nhà nước về đất đai. Ủy ban nhân dân xã tổ 

chức buổi làm việc: 

 * Thành phần trân trọng kính mời 

 Ở xã: 

 1. Ông Nguyễn Duy Thành; Phó chủ tịch UBND xã. 

 2. Ông Nguyễn Mạnh Hoàng; Trưởng công an xã 

 3. Ông Võ Xuân Cầu; Công chức Tư pháp, hộ tịch 

 4. Ông Trần Văn Quỳnh; Công chức Địa chính- Nông Nghiệp 

 5. Ông Võ Xuân Dũng; Công chức Địa chính – Xây dựng. 

 Kính mời Bà Võ Thị Sáu; Chủ tịch MTTQ xã tham gia cùng đoàn  

 Ở thôn: Đồng chí Bí thư chi bộ và thôn trưởng thôn Trung Giang và 

Thanh Hòa 

 Hộ gia đình 

 1. Ông Lê Phúc Tâm, thôn Trung Giang, xã Kỳ Thư.  

 2. Bà Nguyễn Thị Năm, thôn Trung Giang, xã Kỳ Thư.  

 3. Ông Nguyễn Hữu Cướng, thôn Thanh Hòa, xã Kỳ Thư.  

 Thời gian: Vào 14 giờ ngày 23/06/2022 (Chiều thứ 5) 

 Địa điểm: Tại hộ gia đình như đã thông báo (Đầu giờ đoàn làm việc tại 

thôn Trung Giang, sau đó đến thôn Thanh Hòa) 



 Để thuận tiện cho việc kiểm tra đạt kết quả, yêu cầu các hộ gia đình chuẩn 

bị các loại giấy tờ có liên quan đến thửa đất, Quyết định giao đất, giấy CNQSD 

đất được cấp (bản phô tô và kèm theo bản gốc để đối chiếu) 

 Đề nghị các thành phần có liên quan chấp hành nghiêm túc các nội dung 

trên./. 
Nơi nhận:  

-  Đảng uỷ, HĐND xã; 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã; 

- Thôn trưởng; Bí thư chi bộ Trung Giang; 

- Thôn trưởng; Bí thư chi bộ Thanh Hòa; 

- Ông Lê Phúc Tâm; Thôn Trung Giang; 

- GĐ bà Nguyễn Thị Năm; Thôn Trung Giang; 

- GĐ ông Nguyễn Hữu Cướng; Thôn Trung 

Giang; 
- Lưu: VT 
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