ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 29 /UBND-HC

Hồng Ngự, ngày11tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v phê duyệt phương án bố trí hộ bà
Thái Thị Thanh Thúy (đối tượng 105)
được UBND xã Long Thuận xét bố trí
vào ở TDC đường tắt Phú Thuận A

Kính gửi:
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Thường trực Ban
Chỉ đạo Chương trình xây dựng cụm, tuyến
dân cư Huyện);
- UBND các xã: Long Thuận, Phú Thuận A.
Xét Tờ trình số 1453/TTr-BCĐXDCTDC ngày 30 tháng 12 năm 2020 của
Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư Huyện, về việc phê duyệt
phương án bố trí hộ bà Thái Thị Thanh Thúy (đối tượng 105) nằm trong vùng sạt
lở được UBND xã Long Thuận xét bố trí vào ở TDC đường tắt Phú Thuận A (đính
kèm văn bản). Ủy ban nhân dân Huyện có ý kiến như sau:
1. Chấp thuận nội dung đề xuất của Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng
cụm tuyến dân cư Huyện, đồng ý phê duyệt phương án bố trí hộ bà Thái Thị Thanh
Thúy (đối tượng 105) nằm trong vùng sạt lở được UBND xã Long Thuận xét bố trí
vào ở TDC đường tắt Phú Thuận A, cụ thể:
Năm
Số Số
Stt
Họ và tên
Thường trú
Thuộc TDC
sinh
lô nền
ấp Long Thới B,
Đường tắt
1 Thái Thị Thanh Thúy 1973
B26 01
xã Long Thuận
Phú Thuận A
2. Giao UBND xã Long Thuận phối hợp với các đơn vị liên quan định vị
bàn giao đất ngoài thực địa cho đối tượng được bố trí; yêu cầu hộ dân cam kết xây
dựng nhà vào ở đúng quy định; đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện ban
hành quyết định giao nền; ký khế ước cho hộ dân vay vốn mua nền nhà trả chậm
theo Quyết định 105 của Chính phủ; tổ chức theo dõi, thu tiền nền theo phương án
giá nền được duyệt, nộp ngân sách Nhà nước theo đúng quy định.
Yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- Các Phòng: TC-KH, TN-MT;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/KT.
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