
 UBND HUYỆN YÊN ĐỊNH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       HỘI ĐỒNG GPMB                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

     Số: 17 /TB-HĐ GPMB             Yên Định, ngày 28 tháng 4 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức kiểm đếm bắt buộc hiện trạng đất và tài sản gắn liền với đất để 

phục vụ công tác Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án: Đầu tư xây 

dựng tuyến đường tránh QL 45 vào cụm công nghiệp phía Tây Bắc thị trấn 

Quán Lào, huyện Yên Định, tinh Thanh Hóa 
 

 

 Thực hiện Quyết định số: 982/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của chủ tịch UBND 

huyện Yên Định về việc kiểm đếm bắt buộc hiện trạng đất và tài sản gắn liền với đất 

để phục vụ công tác Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng 

tuyến đường tránh QL 45 vào cụm công nghiệp phía Tây Bắc thị trấn Quán Lào, 

huyện Yên Định, tinh Thanh Hóa 

Hội đồng GPMB dự án thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra đo đạc, kiểm kê 

phần móng cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

* Ở huyện: 

- Hội đồng GPMB dự án; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

- Thanh tra huyện; 

* Ở xã Định Bình: 

- Đại diện lãnh đạo UBND xã; 

- Đại diện lãnh đạo UBMT Tổ Quốc xã; 

- Đại diện lãnh đạo công an xã; 

- Trưởng thôn Đắc Trí; 

- Công chức địa chính xã; 

2. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 04/5/2020 đến khi kết thúc công việc. 

3. Địa điểm: Tại vị trí đất ở hộ gia đình ông Đào Văn Tuyên, thôn Đắc Trí, xã 

Định Bình; 

Yêu cầu các thành phần tham gia phối hợp thực hiện nghiêm túc nội dung trên. 

 ( Giao cho UBND xã Định Bình gửi  thông báo đến các thành phần, hộ gia 

đình và niêm yết thông báo này tại công sở UBND xã, nhà văn hóa thôn nơi có đất./. 
 

Nơi nhận:         CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GPMB  

- Chủ tịch UBND huyện (b/c); 

- Phòng TN&MT; TC-KH; KT-HT; 

NN&PTNT; Thanh tra huyện; 

- UBND xã Định Bình;                                                          

- Hộ ông Đào Văn Tuyên; 

- Lưu: HĐ GPMB.                                                        PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

                                                    Hoàng Văn Phúc 
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