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THÔNG BÁO 

Về việc 24 ngôi mộ bà Lê Thị Sửu kê khai đăng ký thuộc Dự án Tổ hợp 

Khu du lịch Thung Lũng Đại Dương, tại xã Tiến Thành,  

thành phố Phan Thiết. 

 

 

Ngày 30/3/2017, bà Lê Thị Sửu liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố và UBND xã Tiến Thành kê khai đăng ký và tiến hành kiểm 

đếm tại thực địa và thống nhất 24 ngôi mộ theo chỉ dẫn của bà Sửu (gồm 05 

ngôi mộ xây và 19 ngôi mộ đất) tại thôn Tiến Hòa, xã Tiến Thành nằm trong 

Dự án Tổ hợp Khu du lịch Thung Lũng Đại Dương tại xã Tiến Thành có chữ 

ký xác nhận của bà Lê Thị Sửu, Trưởng thôn Tiến Hòa, Công chức địa chính 

– xây dựng, Công chức Tư pháp xã Tiến Thành, đại diện Chủ đầu tư, UBND 

xã Tiến Thành và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Phan Thiết. 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Phan Thiết thông báo: Có thân 

nhân nào khác ngoài bà Lê Thị Sửu trên địa bàn thành phố Phan Thiết và xã 

Tiến Thành liên quan đến 24 ngôi mộ mà bà Lê Thị Sửu trên đã kê khai đăng 

ký thuộc Dự án Tổ hợp Khu du lịch Thung Lũng Đại Dương, tại xã Tiến 

Thành, thành phố Phan Thiết trong thời gian 20 ngày kề từ ngày ra thông báo 

này thì liên hệ với UBND xã Tiến Thành hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố Phan Thiết (Số 723 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết) 

để làm thủ tục kê khai, đăng ký di dời cải táng 24 ngôi mộ nêu trên. Sau thời 

gian nêu trên, nếu không có thân nhân nào khác ngoài bà Lê Thị Sửu, Trung 

tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiếp tục xác lập hồ sơ bồi thường 24 ngôi 

mộ nêu trên cho bà Lê Thị Sửu. Đồng thời, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố Phan Thiết và UBND xã Tiến Thành sẽ tiến hành các thủ tục tiếp 

theo và di dời cải táng 24 ngôi mộ nêu trên theo quy định của Nhà nước; sau 

này nếu có khiếu nại thì Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố sẽ không 

xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố (báo cáo); 

- Ban Giám đốc (đ/c Minh); 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Phòng Quản lý đô thị; 

- Ban Quản lý Nghĩa trang Phan Thiết; 

- UBND xã Tiến Thành (Thông báo  

và niêm yết); 

- Công ty TNHH Delta Vellay Bình Thuận; 

- Lưu VT, HSDA, Dương. 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Minh 
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