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U BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOt CHU NGHIA VIT NAM 

THANH PHO GIA NGHIA Dôc 1p  - Ti.r do - Hanh  phüc  

GiaNgh'a, ngàyl 5thanga,Lnám 2021 

Kinh gili: Ong Nguyen Thanh Hung. 

Dja chi: Thón Tan Hôa, xã Dák R 'Moan, thành phc Gia Nghia. 

Uy ban nhân dan thành ph Gia NghTa nhn duqc don kin nghj cüa ông 
Nguyen Thanh Hung, tn'i tai thôn Tan Hôa, xä Däk R'Moan, thành phô Gia NghTa. 
Ni dung lien quan den vic bôi thu?mg, ho trçr và tái djnh cir khi thu hôi dat xây 

dirng cong trInh Nhà may thüy din Däk R'Tih, cii the: Chira dugc bOi thir&ng dat 

400m2  a; h trçi dat nông nghip lien kê chira dung. 

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

thành phô trá Ryi nhu sau: 
Lien quan dn vic bi thi.rang, h6 trg và tái djnh cu khi thu hi dt d xây 

dimg cong trInh Nhà may thüy din Däk R'Tih dôi vói hông Nguyen Thanh Hung, 
qua rà soát cho thây các chê d, chInh sách bôi thuang, ho trg dôi vài h gia dInh dã 
dirge thrc hin day dü theo dung quy djnh và dâ dirge UBND thi. xâ Gia NghTa (nay 
là UBND thành phô Gia Nghia) trâ 1i ti Cong van so 208/UBND-TTr, ngày 
17/02/2017, ye vic thông báo kêt qua rà soát theo ni dung kiên nghj cüa cong dan. 

- Di vâi ni dung kin nghj v vic bi thithng dt 400m2  a, h trg dt nông 

nghip lien kê chira dung: 
Qua kim tra cho th.y din tIch thüa dt thu hi cUa h ông Nguyn Thanh 

Hung là dat nông nghip chira dirge cap Giây chi:rng nhn quyên sr diing dat nên 
trong qua trInh thurc hin d1r an ChÜ dâu tu và các don vj lien quan dã 1p phuong an 
tInh bôi thu&ng theo miic dIch siir ding dat nông nghip. Ho ông Nguyen Thanh 
Hung dâ dirge Chñ dâu tu và các don vj có lien quan l.p phucmg an tInh ho trg 40% 
giá dat & lien kê trên din tIch 2000m2  dung theo quy djnh tai Diêu 15, Quyêt djnh 
s 23/2007/QD-UBND ngày 06/12/2007 cüa UBND tinh. 

Vy, UBND thành ph Gia Nghia trã l&i d h ông Nguyn Thanh Hung dirge 
biêt, UBND thành phô së khOng trã Rn các ni dung có lien quan den vic nay nêu 
ông Nguyn Mnh Ha tiêp tuic kiên nghj./. 

(phó to gin kern theo COng van so 208/UBND-TTr ngày 17/02/2017 cia 

UBND thj xà Gia Nghia). 
No nhn: KT. CHU TICH 
-Nhtrtrên; 4O CHUTICH 
- UBND tinh (thay b/c); 
- Thanh tra tinh (thay b/c); 
- TT.Thành u (b/c); 
- TT. HDNDTP (b/c); 
- CT, các PCT.UBND TP; 
- Ban TCD tinh; 
-Ban TCDTP; 
-LixuVT.TTr. 

Sô:10  < /UBND-TTr 
V/v trã Ru ni dung dGn kin nghj 

cüa ông Nguyn Thanh Hung 



CFLU TICH 

Trn thnh Ninh 

UI( NRAN DA1. 
Till X GIA NG}LIA 

S&% /UBND-TT1 

V vic thông báo kt qua rà 
soát theo nOi dung kin nghi 
cña Cong dan. 

XA IIQI! CI{U NGHIA VJLT NAM 
Dc âp — Tr do — Hinh phüc 

Gia Nghia, ngàv i.7Tháng nám 2017 

Kinh gri: Ong (bà): Nguyn Thanh Hing; 
Dja chi: Thôn Tan Phtrcrng, xâ Däk R'moan, thj xa Gia NghTa. 

UBND thi xâ nhân dixçic don kin nghi cüa ông (bà): Nguyn Thanh Hung, 
da chi: Thôn Tan Phixong, xA Dàk R'Moan, th xa Gia NghTa. Ni dung kin nghi: Yéu cu M trçt dt nông nghiép 1in k; Yêu cAu b tn tái d4nh cu; Chua h trç tin thuê nhà tü tháng 6/2012 dn nay. 

Trén cc so h so, tãi 1iu có lien quan, kt qua kim tra rà soát ni dung kin 
ngh cüa h ông Nguyn Thanh Hong, UBND thj xã thông báo kt qua nhu sau: 

nM vOi nti dung yeu cu h trq dt nông nghiêp 1in k: H Ong Nguyn 
Thanh Hang dà ducc M trçr dt nông nghip lMn k tai Quy& dfrih s 884/QD-
UBND, ngây 19/7/2012 và dâ dtrçic bô tn dt tái dnh cu. 

D& vOi nti dung kin nghi tip tic chi trá tin thuê nhà: Ti Thông báo so 
156/TB-UBND, ngày 16/9/2013, v Kt 1un càa Dng chI Nguyn Durc Luyn, Phó 
ChU tich UBND tinh ti cuc hçp ngày 11 /9/2013 trong do khng djnh không xem 
xét h trçY tip tin thuê nhà cho các hO dan. Do v.y. nOi dung kin nghj cüa ông 
Nguyn Thanh Hing yéu cu tip tc chi trâ tin thuê nhâ là không cO cci sO d xem xét, giái quyêt. 

Vy, UBND thj xâ Thông báo kt qua rà soát theo nôi dung kin nghi cho ông 
(bà): Nguyn Thanh Hung &rçc bitt. Vic trà 1&i UBND thj xâ chi thuc hién mOt 
Ian. 

Nui nhn: 
-Nhutren; 
- UBND tinh (b/c); 
- Thanh Ira tinh (b/c); 
- Ban tip cong dan tinh; 
-TT.Thjüv(b/)' 
- U. HDND TX (b/c); 
- CT, PCTUBND thj x!; 
- Ltru VT. TFr. 
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