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              Kính gửi: BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh. 

 

UBND thị xã Hồng Lĩnh nhận được Văn bản số 71/PHHL - KHKT ngày 

04 tháng 8 năm 2022 của BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh về việc xin lùi thời 

gian tổ chức buổi làm việc với ông Nguyễn Huy Thận. Sau khi xem xét, UBND 

thị xã Hồng Lĩnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương để BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh tiếp tục tuyên 

truyền, vận động và làm việc với gia đình ông Nguyễn Huy Thận, TDP 10, 

phường Bắc Hồng tự tháo dỡ hàng rào thép gai, nhà tạm và cây trồng trên thửa 

đất số 06, tờ bản đồ số 30 thuộc khoảnh 3, tiểu khu 103B, tổ dân phố 10, phường 

Bắc Hồng, thời gian hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2022. 

2. Chủ trì, phồi hợp với UBND phường Bắc Hồng thông báo, tuyên 

truyền thường xuyên trên hệ thống truyền thanh của TDP 10, phường Bắc Hồng 

và UBND phường Bắc Hồng về các nội dung yêu cầu ông Nguyễn Huy Thận, 

TDP 10, phường Bắc Hồng tháo dỡ hàng rào thép gai, nhà tạm và cây trồng trên 

thửa đất số 06, tờ bản đồ số 30 thuộc khoảnh 3, tiểu khu 103B, tổ dân phố 10, 

phường Bắc Hồng. 

3. Giao BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh làm giấy mời làm việc và thông 

báo liên tục 3 lần (ba lần) trên hệ thống truyền thanh của TDP 10 và UBND 

phường Bắc Hồng cho gia đình ông Nguyễn Huy Thận, TDP 10, phường Bắc 

Hồng đến làm việc và tự tháo dỡ hàng rào thép gai, nhà tạm và cây trồng trên 

thửa đất số 06, tờ bản đồ số 30 thuộc khoảnh 3, tiểu khu 103B, tổ dân phố 10, 

phường Bắc Hồng, để bàn giao đất cho Nhà nước theo đúng các quy định hiện 

hành của pháp luật, thời gian hoàn thành trước ngày 30/8/2022. 
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4. Kể từ ngày 01/9/2022, nếu gia đình ông Nguyễn Huy Thận, TDP 10, 

phường Bắc Hồng không tự tháo dỡ hàng rào thép gai, nhà tạm và cây trồng trên 

thửa đất số 06, tờ bản đồ số 30 thuộc khoảnh 3, tiểu khu 103B, tổ dân phố 10, 

phường Bắc Hồng, đề nghị BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh chủ trì, phối hợp với 

UBND phường Bắc Hồng xây dựng kế hoạch tháo dỡ hàng rào thép gai, nhà tạm 

và cây trồng trên thửa đất số 06, tờ bản đồ số 30, thời gian hoàn thành trước 

ngày 30/9/2022. 

5. Kể từ ngày 01/10/2022, nếu BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh triển khai 

thực hiện không đảm bảo theo đúng các mốc thời gian nêu trên, thì giao phòng 

Kinh tế chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp tham 

mưu UBND thị xã báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, để xem xét xử lý theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Các phòng: TNMT, QLĐT, TT, KT; 

- Hạt Kiểm lâm Hồng Lĩnh; 

- UBND phường Bắc Hồng (phối hợp); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Tôn Quang Ngọc 
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