
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NAM TRUNG

Số :       /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc

  
 Nam Trung, ngày      tháng       năm 2022

BÁO CÁO
V/v hộ kinh doanh cá thể Trần Văn Ba, Thượng Dương xã Nam Trung

Xây dựng công trình khi chưa được cấp phép xây dựng

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân huyện Nam Sách;

UBND xã Nam Trung báo cáo về việc xây dựng công trình của hộ kinh 
doanh cá thể Trần Văn Ba - thôn Thượng Dương, xã Nam Trung. Cụ thể như sau:

Hộ kinh doanh cá thể Trần Văn Ba – thôn Thượng Dương đã được UBND 
huyện Nam Sách cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại quyết định số 
4552/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 về việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho hộ 
kinh doanh cá thể Trần Văn Ba thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở 
kinh doanh hàng nông sản, tại xã Nam Trung. Vị trí thửa đất số 1398, tờ bản đồ 
số 3 xã Nam Trung. Hộ kinh doanh cá thể Trần Văn Ba chưa thực hiện lập hồ sơ 
thiết kế kỹ thuật công trình và chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng, 
đã tự ý xây dựng công trình nhà văn phòng; Sau khi phát hiện việc vi phạm của 
hộ kinh doanh cá thể Trần Văn Ba, UBND xã Nam Trung đã lập 02 biên bản vi 
phạm; Biên bản vi phạm ngày 03/9/2021 và ngày 10/01/2022, diện tích vi phạm 
xây dựng là 130m2.

Căn cứ vào mức độ vi phạm và thẩm quyền xử lý vi phạm xây dựng, 
UBND xã Nam Trung báo cáo UBND huyện và các ngành chức năng của 
Huyện xem xét xử lý theo quy định.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu.
                                 

CHỦ TỊCH

NguyÔn V¨n BÒn
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