
THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện di dời vỏ ghe, ca nô đảm bảo an toàn giao thông 

đường bộ và phát huy giá trị di tích cột mốc chỉ đường thời Pháp 

 

Ngày 03/10/2019, UBND huyện đã có Công văn số 3171/UBND-VHTT về 

việc bảo tồn, phát huy di tích cột mốc chỉ đường thời Pháp trên đường Huỳnh Thúc 

Kháng; theo đó, đề nghị Trưởng Khu dân cư số 3 liên hệ, thông báo cho chủ sở 

hữu các vỏ ghe, ca nô hiện hữu tại di tích cột mốc chỉ đường thời Pháp, đường 

Huỳnh Thúc Kháng, Khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo thực hiện di dời trước ngày 

15/10/2019, tuy nhiên hết thời hạn vẫn chưa liên lạc được với chủ sở hữu. 

Nhằm đảm bảo an toàn hành lang đường bộ, phát huy giá trị di tích cột mốc 

chỉ đường thời Pháp, UBND huyện thông báo đến chủ sở hữu vỏ ghe, ca nô nói 

trên được biết và yêu cầu thực hiện việc di dời đi nơi khác. Thời gian thực hiện 30 

ngày kể từ ngày ra thông báo. Sau thời hạn 30 ngày, UBND huyện sẽ tổ chức di 

dời, xử lý theo quy định. 

UBND huyện thông báo đến các chủ sở hữu vỏ ghe, ca nô hiện hữu tại di 

tích cột mốc chỉ đường thời Pháp, đường Huỳnh Thúc Kháng, Khu dân cư số 3, 

huyện Côn Đảo biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                            
- Trung tâm VHTT-TT (t/b trên TTTH huyện); 

- Trưởng Khu 3 (niêm yết trụ sở TT.VHHTCĐ); 

- Phòng KT (p/h); 

- Phòng VHTT (Đăng cổng TTĐT huyện);                                                                                              

- Lưu: VT,VHTT. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 
 

Số:             /TB-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Côn Đảo, ngày         tháng        năm 2019 
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