
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ TÂN PHÚ ĐÔNG 

 

Số: 08/TB-UBND                        

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

         Tân Phú Đông, ngày 26 tháng 5 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Di dời mồ mã trong phạm vi thi công công trình Nhà Đại đoàn kết; 

 hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật;  

Địa điểm xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc  

                                                 

Căn cứ Công văn số: 111/UBND-XDCB ngày 27 tháng 4 năm 2021 của 

UBND thành phố về việc Chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nhà Đại đoàn 

kết; hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật; 

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ.UBND-XDCB ngày 29 tháng 3 năm 2022   

của UBND xã Tân Phú Đông về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ 

thuật công trình Nhà Đại đoàn kết; hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật; địa điểm: xã Tân 

Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND-XDCB ngày 12 tháng 4 năm 2022 

của UBND xã Tân Phú Đông về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu số: 

01 Nhà Đại đoàn kết; hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật; địa điểm xã Tân Phú Đông, 

thành phố Sa Đéc, tỉnh Đông Tháp, 

UBND xã Tân Phú Đông đang triển khai thi công phần hạ tầng kỷ thuật công 

trình Nhà Đại đoàn kết, địa điểm tại ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông (khu đất công vườn 

thuốc nam) từ ngày 25/4/2022. Trong quá trình triển khai thi công phát hiện có khoảng 

06 mộ đất (mộ lì), hiện nay chưa rõ thông tin về thân nhân. 

Nay UBND xã Tân Phú Đông thông báo ai là thân nhân của các ngôi mộ 

trên, liên hệ UBND xã Tân Phú Đông (điện thoại: 02773 861 117) hoặc ông Trần 

Hữu Đức, công chức Địa chính-xây dựng xã (điện thoại: 0918 408 910) để đăng 

ký thủ tục lấy cốt. 

Thời gian đăng ký là 10 ngày kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2022 đến ngày 06 

tháng 6 năm 2022. Qua thời gian trên nếu không có trường hợp đến đăng ký lấy 

cốt, để công trình được thi công đúng tiến độ, UBND xã Tân Phú Đông tiến hành 

thuê lấy cốt, ghi thông tin và gửi vào Chùa tạo điều kiện cho thân nhân đến nhận 

sau này (nếu có)./. 
Nơi nhận:                                                       
-Trạm ttruyền thanh (TB);                                                                                                                                                                                                                                            
-Ban ND các ấp (thông tin trong dân); 

- Mặt trận, các đoàn thể xã (tuyên truyền); 

-Lưu VP, HSXDCB. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thành Sơn 

 
  
 



 

 

 

 
 

 


