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THÔNG BÁO
Về việc kê khai, đăng ký và di dời mồ mã để thực hiện giải phóng mặt 

bằng đầu tư xây dựng công trình đường vào khu sản xuất Na Sơn - Đông 
Bình, xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức.

Thực hiện Công văn số 824/BQL, ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Ban quản 
lý đầu tư và phát triển quỹ đất huyện Hiệp Đức về việc đề nghị thực hiện thông báo 
trên phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương và thông báo tìm thân nhân của 
các vị mồ mã phải di dời thuộc công trình: Đường vào khu sản xuất Na Sơn - Đông 
Bình, xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức.

Nay, UBND xã Thăng Phước thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân là thân 
nhân của các ngôi mộ chôn cất tại thửa đất số 03, tờ bản đồ số 04 (đất ông Trần 
Văn Nhơn), thửa đất số 17, tờ bản đồ số 06 (đất ông Nguyễn Xuân Diêu) và thửa 
đất số 08, tờ bản đồ số 06 (đất của ông Nguyễn Xuân Diêu) thuộc thôn An Phú, xã 
Thăng Phước, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam để kê khai, đăng ký di dời cụ thể 
như sau:

1. Thời gian kê khai, đăng ký di dời mộ trong giờ hành chính: Từ ngày ra 
thông báo đến hết ngày 29 tháng 7 năm 2022.

2. Địa điểm tiếp nhận kê khai, đăng ký di dời mộ: UBND xã Thăng Phước 
(thông qua ông Lương Công Hiền, Công chức Địa chính – nông nghiệp – xây dựng 
và môi trường xã).

Nay, UBND xã Thăng Phước thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân là thân 
nhân biết để phối hợp thực hiện việc kê khai, kiểm kê và đăng ký di dời mộ theo 
đúng quy định của Nhà nước.

UBND xã yêu cầu các trưởng thôn thông báo rộng rãi để Nhân dân được 
biết và thực hiện. Sau thời gian trên mọi vấn đề liên quan đến việc kê khai, đăng 
ký di dời mộ tại các thửa đất nêu trên thì UBND xã sẽ không xem xét giải 
quyết./.

  Nơi nhận:
  - Trưởng thôn các thôn;
  - Cổng TTĐT xã;
  - Niêm yết tại UBND xã và NVH các thôn;
  - Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                   KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH
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