
UỶ BAN NHÂN DÂN 
XÃ ĐOÀN KẾT

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

Số:         /TB-UBND Đoàn Kết, ngày 22 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc đề nghị trả lại hiện trạng ban đầu đất đai của tập thể

Kính gửi: Bà Vũ Thị Thẩm - Công dân thôn Bùi Xá.

Căn cứ nội dung biên bản làm việc ngày 27 tháng 4 năm 2022 của UBND xã 
Đoàn Kết với bà Vũ Thị Thẩm - Công dân thôn Bùi Xá đã tổ chức bơm cát san lấp 
mặt bằng vào diện tích đất ao thuộc quyền sử dụng của trạm y tế xã Đoàn Kết, đất 
đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên cho đến nay bà và gia 
đình vẫn chưa chấp hành việc khôi phục trả lại mặt bằng hiện trạng ban đầu như 
UBND xã đã yêu cầu cũng như chưa cung cấp các giấy tờ có liên quan đến việc 
đổi diện tích đất ruộng 03 của gia đình với diện tích đất ao có trong giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất của trạm y tế xã như bà trình bày.

Nay UBND xã yêu cầu bà và gia đình có trách nhiệm tự vận chuyển toàn bộ 
khối lượng cát đã san lấp trong phạm vi đất lấn chiếm, trả lại hiện trạng mặt bằng 
đất ao ban đầu xong trước ngày 04 tháng 9 năm 2022. Nếu sau thời gian trên bà 
Thẩm và gia đình không chấp hành, bà và gia đình phải hoàn toàn chịu trách 
nhiệm, đồng thời chịu mọi hình thức xử lý, xử phạt theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận:
- Lãnh đao thôn Bùi Xá
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.
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