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THÔNG BÁO 
Về việc tuyên truyền, quản lý, bảo vệ cọc mốc GPMB Dự án đầu tư xây dựng 

đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương

Thực hiện công văn số 3120/UBND-TNMT “Về việc tuyên truyền, quản lý, 
bảo vệ cọc mốc GPMB Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải 
Dương”

Hiện nay tiến độ tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông  
- Tây, tỉnh Hải Dương đang triển khai. Giai đoạn I tiến hành giải phóng mặt 
bằng từ giáp sông Cửu An đến đoạn giao cắt với Quốc lộ 38 trên địa bàn thôn 
Gia Cốc xã Tứ Cường

 Đơn vị đo đạc lập hồ sơ dự án đã hoàn thành công tác trích đo và  ký nhận 
hồ sơ đo đạc hiện trạng, diện tích đất. Hội đồng giải phóng mặt bằng của huyện 
đang lập hồ sơ nguồn gốc đất đền bù, thu hồi đất nằm trong dự án của các hộ 
trên địa bàn thôn Gia Cốc và đã tiến hành cắm mốc giải phóng mặt bằng bằng 
cọc bê tông trên các vị trí, các thửa ruộng có dự án đường trục Đông -Tây đi qua 
bàn giao cho UBND xã quản lý, bảo vệ. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và 
phạm vi giải phóng mặt bằng. UBND xã nghiêm cấm các hành vi làm xê dịch, 
hư hỏng cọc mốc giải phóng mặt bằng đã cắm trên các vị trí, thửa ruộng có dự 
án đi qua.

Trên đây là thông báo của UBND xã về việc bảo vệ các mốc giải phóng 
mặt bằng đường trục Đông - Tây. Đề nghị các cấp, các ngành và toàn thể nhân 
dân nắm bắt thực hiện tốt nội dung thông báo trên./.
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