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KInh g1ri: Ong (bà) Trn Van Lai. 

Dia chi: Thón Tan Hôa, xd Dák R 'Moan, thành M Gia Nghia. 

Uy ban nhân dan thành phô Gia Nghia nhn duçyc don kin nghj cüa ông 
Trân Van Lai, trti ti thôn Tan, xã Dàk R'Moan, thành phô Gia NghTa. Ni dung 
lien quan den vic bôi thung, ho trçl và tái djnh cix khi thu hôi dat xây dirng cong 
trInh Nhà may thüy din Däk R'Tih, cii the: 

Bi tht.r&ng lu drng rnthc b&ng be tong giá 100.000 dng/cái là không dung; 
không den bü trii tiêu go; Kho so 3 và lOi di duqc xây dung vi kêt cau be tong 
nhi.mg den bü theo kêt câu xi mäng cat là không dung; Kho so 2 ch.ra den bü vách 
van và trân kho; không duçc den bü ông sat dé tithi tiêu; bôi thu?mg con thiêu 20% 
giá trj tài san 4t kiên true. 

Trên co sâ kt qua kim tra, rà soát và toàn b h so có lien quan, UBND 
thành phô trã li nhii sau: 

- Di vói ni dung ông Trn VAn Lai kin nghj bi thuing lu dirng nu&c 
bAng be tong giá 100.000 ctông/cái là khOng dung: 

CAn cir biên bàn kim ké 2007 cüa h ông Trân VAn Lai thI có 24 cái lu 
drng nuóc két câu BTCT thAnh dày 5cm, DK 0,9rn, cao 0,9m. Toàn b 24 cái lu 
drng nithc dã duçrc Hi dông thâm djnh tinh dê xuât UBND tmnh phê duyt phi.rong 
an h tra di di 10.000 dông/cái. 

- Di vó'i ni dung ông Trn VAn Lai kin nghj không duçic dn bü trii tiêu 
go: 

H ông Trân VAn Lai Co 3.056 cay tiêu (mAnh 1) và 1.042 (mãnh 2) dã duçic 
bM thung. Di vâi trçi tiêu là cay vOng sOng có sO luqng 1.494, trOng nAm thr 7 
dâ duçic bôi ththng. 

CAn cü quyt djnh s 39/2005/QD-UBND ngày 17/02/2005 cüa UBND tinh 
DAk Nông thI chi duçic den bü trii tiêu sOng, trii tiêu go không duçic den bü trii g. 

- Di vci ni dung ông Tr.n VAn Lai kin nghj: Kho s 3 và li di di.rçic xây 
dirng vi két câu be tOng nhung den bü theo kêt câu xi mAng cat là không dñng. 

Qua kim tra cho thy chü dâu tu áp giá dn bü giá 61.200 d/m2, trInh 
IJBND tinh phê duyt là dung theo quy dnh ti Quyêt djnh so 02/2007/QD-UBND 
ngày 16/01/2007 cüa TJBND tinh DAk Nông. 

- Di vâi ni dung ông Trân VAn Lai kin nghj Không dn bü vách van và 
trânkhosô2. 
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Nhà kho 2 có kM cu: Ct g vuông, vách van g rnái ton kern, nên san gO, 
din tIch 2,1x1,93,99m2  (khong ghi trân). 

Do do, chü du tu áp giá bi thumg theo (tan giá 437.35 8d1m2, san g 

195.274d1m2  là dung quy djnh tai Quyêt djnh so 02/2007/QD-UBND ngày 

16/0 1/2007 cüa UBND tinh Däk Nông. 
- D& vâi ni dung ông Trn Van Lai kin nghj Bi thiRing giá ng nuâc 

khongdüng quy djnh: Qua kiêm tra cho thây, chü dâu tu dã 1p phuang an trInh 
Hi (tong thâm djnh tinh phê duyt phucing an h trcY di diii v1i dcm giá 6.000 

(tong/rn2  cho h ông Trân Van Lai. 

- Di vói ni dung ông Trn Van Lai kin nghj BM thuông cOn thiu 20% 
tài san vat kiên true cOn thiêu. 

H ông Trn Van Lai xây dimg nhà trên (tt nông nghip tnrâc ngày 
0 1/7/2004 nên duqc boi thuing 80% giá trj tài san v.t kiên trñc là dung theo quy 
djnh tti Khoán 6, Diêu 21, Quyêt djnh so 23/2007/QD-UBND ngày 6/12/2007 cüa 
UBND tinh Dák Nông. 

Vy, UBND thành ph Gia NghTa trà lôi d h ông Trn Van Lai di.rçic bik 
Nêu ông Trân Van Lai không (tong vOi Quyêt djnh phê duyt phucmg an bOi 
thrOng ho trg thI có quyên khOi kin vil an hành chInh tai TOa an theo quy djnh, 
UBND thành phO së không trà Ru các ni dung có lien quan den vic nay nêu ông 

Trân Van Lai tiêp ti1c kiên ngh./. 

Noi nIzin: 
- Nhu trén; 
- UBND tinh (thay b/c); 
- Thanh tra tinh (thay b/c); 
- TT.Thàrih uS' (b/c); 
- TT.UDNDTP (b/c); 
- CT, các PCT.UBND TP; 
- Ban TCD tinh; 
-LDVP; 
- Ban TCD TP; 
- Cong TTDT TP; 
-LuuVT.Tfr. 
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