
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỨC CHÍNH

Số: …../TB–UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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THÔNG BÁO
Về việc rà soát thống kê các hộ xây dựng trên đất 03, đất công do UBND xã 

quản lý và nhà trông coi trên đất chuyển đổi trên địa bàn xã Đức Chính

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND huyện 
Cẩm Giàng về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 1 “Tăng cường quản lý đất đai, ngăn 
chặn và xử lý vi phạm đất đai, hành lang giao thông, công trình thủy lợi xây dựng 
trái phép; đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án 
trên địa bàn”.

UBND xã Đức Chính xin thông báo:

Bắt đầu từ ngày 01/4/2022 UBND xã tiến hành rà soát, thống kê tại thực địa 
nơi có các công trình xây dựng trên đất 03, đất công do UBND xã quản lý và nhà 
trông coi trên đất chuyển đổi trên toàn địa bàn xã.

Vậy UBND xã xin thông báo và đề nghị các ông trưởng thôn, các gia đình có 
công trình phối hợp với tổ công tác của UBND xã trong quá trình thực hiện nhiệm 
vụ./.
Nơi nhận:
- Thường vụ đảng uỷ;
- Thường trực HĐND;
- HTX DV NN; Các thôn trong xã;
- Lưu vp.
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