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THÔNG BÁO 

Về việc tháo dỡ, dời dọn các công trình 

Trả lại mặt bằng đường Quốc lộ 15B 

                          
 

 

Thực hiện Công văn số:  670/SGTVT-QLHT ngày 21/3/2019 của Sở Giao 

thông vận tải, về việc xử lý tình trạng tái lấn chiếm, đã đền bù GPMB nhưng 

tháo dỡ chưa triệt để trong phạm vi GPMB Dự án nâng cấp, mở rộng QL 15B 

đoạn Ngã ba Đồng Lộc - QL1. Theo kết quả kiểm tra công tác giải phóng mặt 

bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15B đoạn từ Ngã ba Đồng Lộc đến QL1 

của Sở Giao thông vận tải; kết quả thấy rằng: xã Xuân Lộc có 03 hộ đã được đền 

bù nhưng chưa tháo dỡ triệt để, gồm có các hộ sau: 

1. Bà  Phan Thị Liên 

2. Ông Phan Khắc Hà 

3. Ông Nguyễn Văn Tiến 

Thôn Mai Hoa 

Thôn Mai Hoa 

Thôn Mai Hoa 

Để thực hiện đúng quy định pháp luật trong công tác đền bù, giải phóng 

mặt bằng, Ủy ban nhân dân xã Xuân Lộc đã gửi văn bản,  yêu cầu các hộ dân trên 

tiến hành tháo dỡ, tuy nhiên, đến nay, các hộ dân vẫn chưa thực hiện. 

Nay Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các hộ dân trên thực hiện việc tháo dỡ, 

dời dọn các công trình đã được đền bù để trả lại mặt bằng đường Quốc lộ 15B, 

thời gian thực hiện: Từ ngày 01/11/2019 đến ngày 03/11/2019.  

Trong thời gian trên, nếu các hộ gia đình không chấp hành, tháo dỡ thì 

UBND huyện Can Lộc sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật. 

Nhận được Thông báo này, yêu cầu các hộ dân liên quan thực hiện nghiêm 

túc./. 

 

Nơi nhận: 
- TV Đảng ủy, TT HĐND - UBND, UBMTTQ; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; 

- Trưởng thôn Mai Hoa; 

- Các hộ dân liên quan; 
- Lưu: VP. 
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