
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƢỜNG BỒNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:        /TB-UBND Bồng Sơn, ngày         tháng 11 năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết, công khai danh sách 03 hộ dân thuộc đối tƣợng vùng 

thiên tai khu phố 3 di dời vào khu tái định cƣ vùng thiên  

tai Bàu Rong, phƣờng Bồng Sơn (đợt 4) 

 

Căn cứ Quyết định số 8940/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của Ủy ban nhân dân 

thị xã Hoài Nhơn về việc phê duyệt danh sách các họ dân thuộc đối tượng ở vùng 

thiên tai phường Hoài Hương, phường Bồng Sơn và xã Hoài Hải. 

Ủy ban nhân dân phường Bồng Sơn thông báo niêm yết, công khai danh sách 

03 hộ dân thuộc đối tượng vùng thiên tai khu phố 3 di dời vào Khu tái định cư vùng 

thiên tai Bàu Rong, phường Bồng Sơn (có danh sách kèm theo). 

- Hình thức công khai:  

+ Niêm yết tại trụ sở UBND phường Bồng Sơn và Nhà văn hóa – Khu thể 

thao khu phố 3, phường Bồng Sơn. 

+ Công khai trên Trang thông tin điện tử phường Bồng Sơn theo tên miền: 

bongson@hoainhon.binhdinh.gov.vn 

- Thời gian công khai: 15 ngày, kể từ ngày ra thông báo (từ ngày 30 tháng 11 

năm 2020 đến ngày 14/12/2020) 

Trong thời gian niêm yết, công khai các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng nếu 

có ý kiến phản ánh đề nghị gửi đến UBND phường Bồng Sơn (Văn phòng UBND 

phường) để chuyển cho Hội đồng bình xét xem xét giải quyết. Qua thời hạn nêu 

trên các hộ gia đình, cá nhân không có ý kiến; Ủy ban nhân dân phường Bồng Sơn 

sẽ tiến hành lập thủ tục di dời 03 hộ nói trên vào khu tái định cư vùng thiên tai Bàu 

Rong, phường Bồng Sơn theo quy định./.   

 
Nơi nhận: 
- Niêm yết tại Trụ sở UBND phường; 

- Trụ sở Nhà văn hóa khu phố 3; 

- Đài truyền thanh phường(t/h); 

- Lưu: VT,     ,03b 

TM. UBND PHƢỜNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thông 
 

  



DANH SÁCH 

03 hộ dân thuộc đối tƣợng vùng thiên tai khu phố 3 di dời vào  

khu tái định cƣ vùng thiên tai Bàu Rong, phƣờng Bồng Sơn 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày      /11/2020 

của Ủy ban nhân dân phường Bồng Sơn) 

 

T

T 

Họ và tên 

chủ hộ 

Năm sinh Số sổ hộ 

khẩu/Số 

khẩu, số 

CMND 

Nơi đi Nơi đến 
Nam Nữ 

1 Võ Thành Lời 1980  

1446/05 

khẩu 

(211651500) 

Khu phố 3, 

Bồng Sơn 

Khu phố 5, 

Bồng Sơn 

2 Huỳnh Thanh Tùng 

 

1979 

 

 
142/01 khẩu 

(211651531) 

Khu phố 3, 

Bồng Sơn 

Khu phố 5, 

Bồng Sơn 

3 Bùi Ngọc Ấn 1964  

2023/04 

khẩu 

(211088940) 

Khu phố 3, 

Bồng Sơn 

Khu phố 5, 

Bồng Sơn 

 

Danh sách này gồm có 03 hộ. 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-29T16:22:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Văn Thông<thongtv@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-11-30T10:59:04+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân phường Bồng Sơn<ubndbongson@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-11-30T10:59:52+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân phường Bồng Sơn<ubndbongson@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-11-30T11:00:07+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân phường Bồng Sơn<ubndbongson@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-11-30T11:00:12+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân phường Bồng Sơn<ubndbongson@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-11-30T11:00:26+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân phường Bồng Sơn<ubndbongson@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




