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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày        tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc thu dọn tài sản, hoa màu để bàn giao mặt bằng 

thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương 
đoạn qua xã Phượng Kỳ, Cộng Lạc, Hà Kỳ huyện Tứ Kỳ

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh Hải Dương giao về công tác giải phóng mặt 
bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương, 
đoạn qua địa bàn huyện, UBND huyện thông báo:

1. UBND huyện Tứ Kỳ đã và đang chỉ đạo Hội đồng GPMB huyện và UBND 
các xã Phượng Kỳ, Cộng Lạc, Hà Kỳ quyết liệt triển khai công tác giải phóng mặt 
bằng thực hiện Dự án đối với các hộ dân còn lại. Hội đồng bồi thường GPMB 
huyện Tứ Kỳ đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho một số hộ dân và sẽ tiếp tục chi 
trả cho các hộ dân đã được công khai và thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ, 
đã có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ của UBND huyện - thời 
gian chi trả tiền dự kiến trước ngày 10/11/2022.

2. Để tránh lãng phí, UBND huyện đề nghị các hộ dân đã nhận tiền bồi 
thường, hỗ trợ và các hộ chuẩn bị nhận tiền, khẩn trương thu dọn tài sản, cây cối 
hoa màu trên đất thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng. 

Theo thông báo số 1199/TB-BQLDA ngày 28/10/2022 của Chủ đầu tư thì 
công trình sẽ được khởi công xây dựng từ ngày 01/11/2022, thời gian thi công xây 
dựng và hoàn thành dự kiến ngày 23/4/2022.

3. UBND các xã Phượng Kỳ, Cộng Lạc, Hà Kỳ tổ chức tuyên truyền, thông 
báo trên hệ thống đài truyền thanh của địa phương để nhân dân biết, thực hiện.

UBND huyện Tứ Kỳ thông báo để toàn thể nhân dân, UBND các xã Phượng 
Kỳ, Cộng Lạc, Hà Kỳ, Hội đồng GPMB huyện biết, thực hiện tốt công tác giải phóng 
mặt bằng theo quy định./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; (để báo cáo)
- Hội đồng GPMB huyện;
- UBND các xã: Phượng Kỳ, Cộng Lạc, Hà Kỳ;
- Lưu: VT, TN&MT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Văn Soái
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