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THÔNG BÁO 

Về việc dời dọn công trình, vật kiến trúc trên phần đất  

của bà Biện Thị Thảo ( Lần 3) 

  

 

Kính gửi:    

- Tổ dân phố Tân Quý; 

- Ông Nguyễn Phi Long, phường Nguyễn Du, thành 

phố Hà Tĩnh. 

 

Vừa qua sau khi thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Tĩnh 

về việc giao xử lý phản ánh của công dân là bà Biện Thị Thảo có đất bị lấn 

chiếm tại TDP Tân Quý, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh. 

Ngày 28/12/2021 UBND phường đã ban hành thông báo số 107/TB-

UBND về việc dời dọn công trình, vật kiến trúc trên phần đất của gia đình bà 

Biện Thị Thảo và đã yêu cầu ông Nguyễn Phi Long trong thời hạn 7 ngày kể từ 

ngày 29/12/2021 đến hết ngày 04/1/2022. Tuy nhiên gia đình đã không chấp 

hành mà còn có đơn kiến nghị lại. Nội dung này Ủy ban nhân dân phường cũng 

đã có công văn số 45/CV-UBND ngày 12/5/2022 về việc trả lời đơn thư công 

dân. Trong nội dung công văn trả lời UBND phường đã nếu rõ phần diện tích 

tăng thêm của ông Nguyễn Phi Long hiện đang sử dụng là đất lấn chiếm của bà 

Biện Thị Thảo và đề nghị ông phải tháo dỡ, dời dọn trả lại mặt bằng cho bà 

Thảo.  

Ngày 31/5/2022 tiếp tục ban hành thông báo số 29/TB-UBND ( thông báo 

lần 2) về việc dời dọn công trình, vật kiến trúc trên phần đất của bà Biện Thị 

Thảo trong thời hạn 6 ngày kể từ ngày 31/5/2022 đến hết ngày 05/6/2022. Tuy 

nhiên đến thời điểm hiện tại ông Nguyễn Phi Long vẫn không chấp hành. 

Nay UBND phường Thạch Quý thông báo cho ông Nguyễn Phi Long ( 

Lần 3) trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày 17/6/2022 đến hết ngày 20/6/2022 phải 

tháo dỡ toàn bộ công trình, vật kiến trúc mà ông đã xây dựng trên phần đất của 

bà Biện Thị Thảo để trả lại đất cho bà.   

Quá thời hạn nêu trên, nếu hộ gia đình không tự giác thực hiện tháo dỡ, 

dời dọn thì UBND phường sẽ xây dựng quy trình cưỡng chế. Mọi chi phí liên 

quan đến việc tháo dỡ gia đình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

Nhận được thông báo này đề nghị ông Nguyễn Phi Long thực hiện 

nghiêm túc. 
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Giao tổ đô thị phường, tổ trưởng tổ dân phố Tân Quý theo dõi, đôn đốc 

ông thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND; 

- Chủ tịch, các PCT UBND; 

- Công an phường; 

- Lưu: VP UBND. 
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