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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 74/TB-UBND

Song An, ngày 10 tháng 9 năm 2019

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc cung cấp các giấy tờ liên quan trong phạm vi đất phục vụ cho nhiệm
vụ quốc phòng đề nghị giao cho Sư đoàn Bộ binh 2 quản lý trên địa bàn xã
Trên địa bàn thôn An Thượng 3, xã Song An, có một số hộ dân đã lấn,
chiếm để canh tác sử dụng chồng lấn trong diện tích đất quốc phòng (vị trí đóng
quân Đại đội trinh sát 20). Qua nhiều đợt tuyên truyền, vận động, một số hộ dân đã
giao trả lại đất; hiện nay còn 11 hộ canh tác, sử dụng chồng lấn với diện tích
7,77ha (có danh sách kèm theo). Trong đó, đối chiếu Quyết định 53/QĐ-UBND
ngày 04/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kết quả rà
soát 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
của BQL rừng phòng hộ Ya Hội số BI 727035, được UBND tỉnh Gia Lai cấp ngày
18/01/2012 thì:
- Diện tích các hộ dân canh tác, sử dụng trong Quyết định 53/QĐ-UBND và
trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của BQL RPH Ya Hội là 4,95ha.
- Diện tích các hộ dân canh tác, sử dụng ngoài Quyết định 53/QĐ-UBND và
ngoài Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của BQL RPH Ya Hội là 2,82 ha.
Do vậy, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục thông báo đến các hộ dân trong thời
gian từ ngày 10/9/2019 đến hết ngày 16/9/2019 các hộ phải đến Ủy ban nhân dân
xã Song An để làm rõ các nội dung về nguồn gốc đất và cung cấp giấy tờ chứng
minh đất của hộ gia đình, cá nhân (nếu có) để có cơ sở giải quyết tiếp theo đúng
quy định pháp luật. Trường hợp các hộ dân không chấp hành thì mọi quyền lợi liên
quan gia đình sẽ chịu trách nhiệm.
Trên đây là thông báo Ủy ban nhân dân xã Song An, đề nghị các hộ gia đình,
cá nhân có liên quan nghiêm túc chấp hành./.
Nơi nhận:
- Sư đoàn BB2;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể xã;
- Công an xã;
- Ban CHQS xã;
- Đại đội trinh sát 20;
- Chi bộ thôn An Thượng 3;
- Trưởng thôn An thượng 3;
- Bà Phạm Thị Thúy Hồng, công chức VH-XH
(thông báo trên Đài truyền thanh và trang thông
tin điện tử của xã);
- Các hộ gia đình, cá nhân có liên quan;
- Lưu VT.

