
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỨ KỲ

Số:            /UBND-TN&MT
V/v xác định nguồn gốc sử dụng đất nằm 
trong phạm vi GPMB để thi công công 

trình phòng thủ CZ1.3 Quân Khu 3 tại thị 
trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày          tháng 11 năm 2021

         Kính gửi: 
- Uỷ ban nhân dân thị trấn Tứ Kỳ;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Căn cứ Quyết định số 2191/QĐ-TM ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tổng tham 
mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về việc Quy hoạch chi tiết bố trí công trình chiến 
đấu khu vực chốt chiến dịch Tứ Kỳ của Quân Khu 3 (mật danh CZ1.3) và chỉ đạo của Bộ chỉ 
huy quân sự tỉnh Hải Dương  tại công văn số 468/BCH-TM ngày 09/11/2021.

Căn cứ thông báo số 466/TB-UBND ngày 21/9/2020 của UBND huyện Tứ Kỳ về việc 
thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án xây dựng công trình: Phòng thủ CZ1.3 Quân Khu 3 tại 
thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. 

Hội đồng GPMB thực hiện dự án xây dựng công trình phòng thủ CZ1.3 Quân 
Khu 3 tại thị trấn Tứ Kỳ đã triển khai công tác GPMB, tổ chức kiểm kê, kiểm đếm và lập 
phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi để thực hiện dự án. 
Trong tổng số 16 hộ có đất, tài sản cây cối hoa màu trên đất nằm trong phạm vi thu hồi thì 
UBND thị trấn đã xác định xong nguồn gốc sử dụng đất của 15 hộ dân và 15 hộ ký nhận 
phương án bồi thường, hỗ trợ, còn phần đất hộ bà Ngô Thị Sỉu đang sử dụng chưa rõ ràng về 
nguồn gốc sử dụng đất.

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, UBND huyện đề nghị UBND thị 
trấn Tứ Kỳ, các phòng chuyên môn của huyện thực hiện tốt một số nội dung sau:                    

1. UBND thị trấn Tứ Kỳ:
- Khẩn trương xác định nguồn gốc sử dụng đất của bà Ngô Thị Sỉu, trong quá 

trình xác định nguồn gốc sử dụng đất nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị UBND thị 
trấn báo cáo bằng văn bản chi tiết quá trình sử dụng đất kèm theo hồ sơ địa chính qua 
các thời kỳ, sơ đồ giã ngoại giao ruộng, sổ giao đất 03, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất nông nghiệp, hồ sơ dồn ô đổi thửa, bản đồ ... về Hội đồng GPMB huyện qua 
phòng Tài nguyên và Môi trường để phối hợp xem xét, giải quyết (thời gian xong 
trước ngày 22/11/2021).

- Phối hợp với Tổ công tác GPMB huyện kiểm kê, kiểm đếm, lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ, công khai đối với các hộ và hoàn thiện Hồ sơ trình duyệt phương án bồi 
thường, hỗ trợ trình UBND huyện phê duyệt làm căn cứ để chi trả tiền cho các hộ có đất thu 
hồi thực hiện dự án. 
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2. Phòng Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng ĐKQSD đất:
Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có 

trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn UBND thị trấn Tứ Kỳ xác định nguồn gốc sử dụng 
đất và xem xét, thẩm định nguồn gốc sử dụng đất, lập phương án bồi thường, hỗ 
trợ và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ bà Ngô Thị Sỉu. 

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng hoàn thiện Hồ sơ trình duyệt 
phương án bồi thường, hỗ trợ trình UBND huyện phê duyệt làm căn cứ để chi trả tiền 
cho các hộ có đất thu hồi thực hiện dự án. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND thị trấn Tứ Kỳ, Trưởng phòng TN&MT, Giám đốc 
văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như  trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Văn Soái
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