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TỜ TRÌNH 
Về việc đề nghị ban hành Quyết định cưỡng chế thực hiện Quyết định 

 kiểm đếm bắt buộc đối với hộ gia đình ông Trần Minh Thuyên,  

bà Thái Thị Thu, tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng. 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh. 

 

Căn cứ Điều 62, Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc ban hành quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 34/2018/QĐ-

UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Kè chống 

sạt lở hai bờ khe Bình Lạng, thị xã Hồng Lĩnh (đoạn từ cầu Đôi đến hồ điều hòa 

Bắc Hồng và đoạn từ cầu Đức Thuận đến kênh Nhà Lê); Quyết định số 

1426/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt 

thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình Kè chống sạt lở hai bờ khe Bình 

Lạng, thị xã Hồng Lĩnh (đoạn từ cầu Đôi đến hồ điều hòa Bắc Hồng và đoạn từ 

cầu Đức Thuận đến kênh Nhà Lê); 

Căn cứ Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND thị xã 

về việc kiểm đếm bắt buộc; 

Căn cứ Biên bản làm việc về việc tuyên truyền, vận động hộ gia đình chấp 

hành việc thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với hộ gia đình ông Trần 

Minh Thuyên (vợ Thái Thị Thu) nằm trong mốc giải phóng mặt bằng xây dựng 

dự án kè chống sạt lở hai bờ khe Bình Lạng, thị xã Hồng Lĩnh (đoạn từ cầu Đôi 

đến hồ điều hòa Bắc Hồng và đoạn từ cầu Đức Thuận đến kênh Nhà Lê) giữa 

Hội đồng bồi thường, GPMB dự án, UBND và UBMTTQ phường Bắc Hồng; 



 

 Để dự án được triển khai thực hiện đúng tiến độ và các quy định hiện 

hành của pháp luật, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án kè chống sạt 

lở hai bờ khe Bình Lạng, thị xã Hồng Lĩnh (đoạn từ cầu Đôi đến hồ Điều Hòa 

Bắc Hồng và đoạn từ cầu Đức Thuận đến kênh Nhà Lê) đề nghị UBND thị xã 

Hồng Lĩnh một số nội dung như sau: 

- Ban hành Quyết định cưỡng chế Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 

hộ gia đình ông Trần Minh Thuyên, bà Thái Thị Thu, tổ dân phố 10, phường 

Bắc Hồng đang sử dụng đất tại các thửa đất số 14 và 17, tờ bản đồ 39, thuộc tổ 

dân phố 10, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh. 

- Lý do ban hành: Hộ gia đình không phối hợp thực hiện việc kiểm đếm 

bắt buộc mặc dù đã được UBND, UBMTTQ phường Bắc Hồng và Hội đồng bồi 

thường, gpmb dự án tổ chức vận động, thuyết phục. 

- Thời gian kiểm đếm bắt buộc: Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 

08/12/2022. 

- Hồ sơ ban hành kèm theo tờ trình gồm: 

+ Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND thị xã về 

việc kiểm đếm bắt buộc. 

+ Biên bản làm việc về việc tuyên truyền, vận động hộ gia đình chấp hành 

việc thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với hộ gia đình ông Trần Minh 

Thuyên (vợ Thái Thị Thu) nằm trong mốc giải phóng mặt bằng xây dựng dự án 

kè chống sạt lở hai bờ khe Bình Lạng, thị xã Hồng Lĩnh (đoạn từ cầu Đôi đến hồ 

điều hòa Bắc Hồng và đoạn từ cầu Đức Thuận đến kênh Nhà Lê) giữa Hội đồng 

bồi thường, GPMB dự án, UBND và UBMTTQ phường Bắc Hồng. 

Vậy, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án kè chống sạt lở hai bờ 

khe Bình Lạng, thị xã Hồng Lĩnh (đoạn từ cầu Đôi đến hồ Điều Hòa Bắc Hồng 

và đoạn từ cầu Đức Thuận đến kênh Nhà Lê) kính đề nghị UBND thị xã Hồng 

Lĩnh ban hành Quyết định cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối 

với hộ gia đình ông Trần Minh Thuyên, bà Thái Thị Thu, tổ dân phố 10, phường 

Bắc Hồng theo đúng quy định./. 

Nơi nhận:                                                                         CHỦ TỊCH  
- Như trên;   
- Thường trực: Thị ủy, HĐND thị xã;                                                                                                                                                                  
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;   
- Các phòng: TNMT, QLĐT, TCKH, Kinh tế; 
- Đảng ủy, UBND, UBMTTQ phường Bắc Hồng; 
- Lưu: HĐBT.  

   PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

                                                                                            Tôn Quang Ngọc 
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