
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

THANH PHO GIA  NGHIA Dc lap - Tir do - Hnh phñc 

SkO /UBND-TTr Gia Nghia, ngàyl thángQLnàm 2021 
V/v trâ 1i ni dung don kiên nghj 

cüa ông Nguyen Van TInh 

KInh glri: Ong Nguyen Van TInh. 
Dja chi: Thôn Tan Phtnmg, xä Däk R'Moan, thành ph Gia Nghia. 

Uy ban nhân dan thành ph Gia Nghia nhn dugc dcm kin nghj cüa ông 

Nguyen Van TInh, trü ti thôn Tan Phuong, xã Däk R'Moan, thành phô Gia Nghia. 

Ni dung lien quan den vic bôi thiing, ho trçY và tái djnh cu khi thu hôi dat xây 
drng cong trInh Nba may thüy din Dàk R'Tih. 

Trên co s& kt qua kim tra, rà soát và toàn b h so có lien quan, UBND thành 

phô trã Ri nhu sau: 
Lien quan dn vic bM thu&ng, h trg và tái djnh cu khi thu hi d.t d xây dirng 

cong trInh Nba may thUy din R'Tih dôi vOi h ông Nguyen Van TInh, Qua rà soát 
cho thây các chê d, chInh sách bôi thuông, ho trq và tái djnh cu dôi vâi h gia dInh 
dâ dugc thirc hin dày dü theo dung quy djnh và dã duçic UBND thi. xã Gia NghTa 

(nay là UBND thành phô Gia Nghia) trã li ti Cong van so 228/TJBND-TTr, ngày 
17/02/2017 và Cong van so 1615/UBND-TTr, ngày 13/9/2019. Mt khác, ni dung 
khiêu nti cüa ông Nguyen Van TInh dä duçc Chü tjch UBND tinh giãi quyêt khiêu 
ni tti Quyêt dlnh so 166 8/QD-UBND, ngày 02/11/2011, dông thôi thông báo châm 
diirt giãi quyêt khiêu ni dôi vi h ông Nguyen Van TInh tai Thông báo so 56/TB- 

UBND, ngày 24/6/2014. 
Vy, UBNDthành ph Gia Nghia trã Ru d h ông Nguyn Van TInh duçuc bit, 

UBND thành phô sê không trã Ru các ni dung có lien quan den viC nay nêu ông 

Nguyen Mnh Ha tiêp tic kiên nghj./. 

(Phó to gzri kern theo COng van sd 228/UBND-TTr và COng van sO' 1615/UBND- 
TTr, ngày 13/9/2019 cia UBND thj xâ Gia Nghia,) 

KT. CHU TICH 
HO CHU TCH 

Thch Cãnh Tinh 

Ncri nhIn: 
- Nhu trên; 
- UBND tinh (thay b/c); 
- Thanh tra tinh (thay b/c); 
- TT.Thành u (b/c); 
- TT.HDNDTX (b/c); 
- CT, các PCT.UBND TP; 
- Ban TCD tinh; 
-Ban TCDTP; 
- Cong TTDT TP; 
-LiruVT.TTr. 



JY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NCHIA V1T NAM 
TH1 XA GIA NGHIA f))c lip -  Ttr (Jo - IIanh phác 

S&1U5/UBND-TTr Gia Nghia, ngàyj tháng nãin 20/9 
V/v trã Ru Dan kMn nghj 
cüa ông Nguyn Vn Tinh 

KInh güi: Ong Nguyn Van link 
Da ch: Thôn T.n Phuo'ng, xâ Dàk R'Moan, thj xã Gia Nghia. 

Uy ban nhân dan thj xä Cia Nghia nhn dixçxc Dcrn kin nghj cCta ông 
Nguyn Van TInh, trü ti thôn Tan Phucxng, xa Dak RMoan. thi xâ Cia Nghia. 
Ni dung: Lien quan den vic bôi thung, h trç vã tái djnh cu cho h gia dInh 
khi nhâ nuâc thu hôi dat xây dirng cong trinh nhà may thüy din DAk R'Tih. 

Trên ccx so k& qua kim tra, rã soãt toàn bO h scx Co lien quan. UBND thj 
xâ trá ku nhix sau: 

Qua rA soát cho thy các ch d, chInh sách b6i thuông. h trçu vâ tái djnh 
cu dôi vOi h gia dmnh ông Nguyen Van TInh d duqc thsjc hin dày dü theo 
dng quy djnh và da dwc UBND thj xa trã I&i ti COng van sO 228/UBND-TTr, 
ngây 17/02/2017. Mt khác, nOi  dung khiCu ni cüa ông Nguyn Van Tinh d 
ducxc Chü tjch UBND tinh giãi quyët tai  Quyet dnh sO 1 668/QD-UBND ngãy 
02/11/20 1 1, dng thyi thông báo châm düt giái quy& khièu ni dOi vOl h Ong 
Nguyn Van TInh tai Thông báo sO 56/TB-UBND ngày 24/6/2014. 

(phO to gfri kern theo Cong van s 228/UBND-TTr cza UJ3ND i/il xã Gia 
Nghta) 

Vy, UBND thj xA Cia Nghia trã Ru d hO ông Nguyn Van TInh duçyc 
bi& vã tt'r nay ye sau, UBND thi xA se không trá kxi các nOi dung có lien quan 
den vic nay nêu Ong Nguyn Van Tinh tiep tVc kiên nghj./. 

Noin!zn: KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 

Nguyn Van Dung 

- Nhu trên; 
- UBND tnh (thay b/c); 
- Thanh tra tinh (thay b/c; 
-TTThj u (b/c); 
- TT HOND thi xã (b/c); 
- CT, cáo PCI UBND [hl x 
- Ban lCD tinh; 
- Ban lCD thj xA 
- Trang TTDT thj x 
- Ltru: VT, TTr. 



UY BAN NHAN DAN 
THI XA GL& NGI-I1A 

So: 2 (/UBND-TTr 

V vic thông báo k& qua rà 

soát theo ni dung kiên nghj 

ciia cong dan. 

CQNG HOA XA HQI CHU NGIIIA VIT NAM 
Dc hp — T*r do — Hanh ph tic 

Gia Nghia, ngày ütháng Q.?—ná,n 201? 

KInh gCri: Ong (bà): Nguyen Van TInh. 
Dja chi: ThOn Tan Hôa, xã Dãk R'Moan. 

UBND thj xä nhin duçic dan kin ngh cña ông (bà): Nguyen Van Tmnh, dia 

chi: Thôn Tan Hèa, xâ Däk R'Moan, th xã Gia Nghia. Ni dung kin nghj: Yêu 

cu duçc bi thumg 400m2  dt a theo h s 0,5; Yêu cu duçc h trçi 2000m2  ât 

nông nghip lin k; Yêu cu b trI tái djnh cit Va các chInh sách h tr tin thuê 

nhà, h trçl di di, h trcl di sng On dnh san xuât; Yêu cu bi ththng nh 
a, 

cong trInh phiic vii sinh hot theo h s 1. 
Trên Ca so h sd, ài 1iu có lien quan, th qua kim tra rà soát ni dung kién 

ngh cüa h ông Nguyen Van Tinh, UBND thj xa thông báo kt qua nhu sau: 

Di vOi ni dung Yêu cAu duqc bi thung 400m2  dt 0 theo h s 0,5; Vêu 

cu duqc h trq 2000m2  dt nông nghip lien k; Yêu cu b tn tái dnh cu Va các 

chinh sách h tr? tin thuê nhà, h trçT di dôi, h trq d&i sng n dnh san xuât: 

ông Nguyen Van Tinh d duc bôi thurng dat 0, h trç dt nông nghip 1in k. h 
trI tái djnh cu và céc chIrih sách h trcY kern theo ti Quyêt dlnh s 364/QD-UBND, 

ngày 22/3/2009 cüa IJBNT) tinh Dàk NOng. 

Dôi v0i ni dung yêu cu Yêu cu bôi thung nhã 0, cOng tnInh phic vi Lrih 

hot theo h s I fIô ôn TInh dã duçic bii thtthng nhà 0, cOng trinh phic v'i &nh 

hot theo he s 0,8 theokhoàn 6, Diêu 21, Quyêt dlnh s6 23/2007IQD-UBtD, 

ngày 06/12/2007 cüa UBND tinh Däk NOng, cv the: 
"Nhà, cong trinh xáy drng 

trén dcit nOng nghip trW(IC ngày 01/7/2004, khi xáy dig chira có quy hooch, khi 
Nh rnthc thu hi dat tiil dwçc ho trçl bang 80% giá tr[ nhà theo quy djnii tçii Diu 

24 Quy djnh nay". Do do, vic Ong TInh yêu câu bi thuOng nhã 0, cOng trmnh phiic 

vi sinh hot theo h s 1 là khôrig có co sO dê xern xét, giãi quyt. 

Di vOi ni dung kiên nghi tip tc chi trà tin Lhuê nhà: Ti Thông báo s 

156/TB-UBND, ngày 16'9/2013, ye Kêt 1un ca Dng chI Nguyn DOc Luyn, 

PhO Chü tjch UBND tin1ti cuc hcp ngãy 11/9/2013 trong do khng djnh khng 

xern xét h trq tiêp tiên thuê nhà cho các h dan. Do vy, ni dung kin nghj cüa 

Ong Nguyen Van TInh yCu cãu tiêp ttc chi trã tiCn thuê nhà là không có ca sO d 

xem xét, giãi quyCt. 



Mat khac, qua kim tra h s cho thAy ngày 02/11/2011, Chü tjch UBND 
tinh dä ban hanh Quyêt drnh so 1668/QD-IJBND, ye viêc gial quyét khiunai cua 
ong Nguyen Van Tinh; Thong bao so 56/TB-TJBND, ngay 24/6/2014 ye viçc cham 
düt giái quy& khiu ni; UBND thj xA dã ban hành Cong van s6 2711UBND-.VP, 
ngày 20/3/2014 v vic thông báo kt qua rã soát theo nii dung kin nghj cho h 
ông Nguyn Van TInh duçic bik 

Vy, UBND thj xã Thông báo kt qua rà soát theo ni dung kin nghj cho 
ông (bà): Nguyn Van TIrih &rçic bik Vic trã 1&i TJBND th xA chi thc hin mt 
1n. 

Noi nhn; CHU TIC!! 
- Nhu trn; 
- UBND tinh (b/c); 
- Tharth tra tlnh (b/c); 
- Ban tip cong dan tinh; 
- TI'. Th y (b/c); 
- iT, HDND TX (b/c); 
- CT, PCT.UBND thj x 
- Liru VT, TFr. 

' I. Tran Dinii i'mn 
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