
UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO GIA NGHiA 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phác 

Gia Nghia, ngàyJtháng 5 nám 2021 SIB/LTBND-QLDA&PTQD 
V/v trá Rn dan kiên nghj cüa ông 

Nguyen Xuãn Trjnh 

Kinh gài: Ong Nguyn Xuân Trjnh 

Dja chi. Phtràng Ngh7a Tan, thành pho' Gia Nghi'a, tinh Dck Nóng 

UBNID thành ph Gia NghTa nh.n diugc dun kin nghj cüa Ong Nguyn 
Xuân Trjnh, dja chi: Phung Nghia Tan, thành ph6 Gia Nghl'a, tinh Dk Nông. 
Ni dung kin nghj: "Di nghj cci quan ch&c nàng xen xét ha trI tái djnh cii' cho 
gia dInh tói v tái djnh cit Dák Nia hoc Khu tái dinh cu' phIa Dông, H trung 
tam ". 

Qua xem xét ni dung don kin nghj cüa ht) gia dInh nêu trên, UBND 
thành ph Gia Nghia có kin trâ läi nhu sau: 

Theo Cong van s6 1034/STNIMT-DKTK, ngày 28/5/2019 cüa Si Tài 
nguyen và Môi tnthng v vic b trI dt tái djnh cu trên dja bàn thj xâ Gia Nghia 
(nay là thành p/iA Gia Nghia) thI hO ông Nguyn Xuân Trjnh duqe b trI 01 lô 
tái djnh Cu thuOc dir an Xây drng Trung tam hành chInh thj xã Gia Nghia, theo 
din thu&ng thu hi dt nông nghip lan. 

DM vai các hO dan duqc b trI tái djnh cu thuOc  din thuang thu hi d.t 
nông nghip lan, UBND thành ph dã giao cho dan vj chüc näng tham mu'u, 1p 
phuong an b6 trI tái djnh Cu cho các hO dan ti Khu tái djnh cix Däk Nur B giai 
don 1 (dçit 3). Sau khi hoàn thin h so pháp 1 lien quan, UBND thành ph chi 
dto Ban Quãn 1 dir an và Phát triên qu dt mäi hO gia dmnh ông Nguyn Xuân 
Trjnh và các hO khác tuang tir bc thãm, nhn dt tái dnh cix theo quy dinh. 

Trén day là kin trà lôi cüa UBND thành ph v nOi  dung kin nghj cüa 
ông Nguyn Xuân Trjnh d gia dInh bit./. 

No'i nhn: 
- Nhi.r trén; 
- CT, các PCT UBND thành phô; 
-LDVP; 
- Luu: VT, (Ban QLDA & PTQD). 
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UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO GIA NGHIA 

So  L1.3  ./UBND-BQLDA&PTQD 
V/v trá 1&i dan kin nghj cUa ông 

Ngô Düc Hoa 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Gia NghTa, ngàyJ.. tháng 5 nàm 2021 

KInh giri: Ong Ngô Düc Hoa 
Dja chi. TDP3, phzthng Nghia Trung, thành pM Gia Nghia, tinh Dk Nóng 

UBND thãnh ph Gia Nghia nhn dirqc don kin nghj cüa Ong Ngô Dirc 
Hoa, dja chi: TDP3, phi.thng Nghia Trung, thành ph Gia Nghia, tinh Dk Nông. 
Ni dung kin nghj: "Dé' nghf bá trI da't tái djnh cit cho h(5 gia dInh tgi Khu tái 
d/nh cit Dàk Nia tuvng xth'zg vó'i vj trI da't giái tóa cia gia dInh ". 

Qua xem xét ni dung don kin ngh cüa h gia dmnh nêu trén, UBND 
thành pM Gia Nghia có ' kin trã Rn nhu sau: 

Theo Cong van s 1034/STNMT-DKTK, ngày 28/5/2019 cüa S& Tài 
nguyen và Môi tnthng tinh Däk Nông v vic M tn d.t tái djnh cix trên dja bàn 
thj xâ Gia Nghia (nay là thành pM), thI tru1ng hcip h gia dInh ông Ngô Düc 
Hoa ctucc b trI 02 lô tái djnh cix theo din thu&ng thu Mi dt nông nghip 1n 
thuc dir an xây dirng Trung tam hi nghj và tuyn dithng Ni. 

EMi vâi các h dan duçic M tn tái djnh cix thuc din thu&ng thu Mi dt 
nOng nghip hn, UBND thành pM dä giao cho don vj chüc näng tham mixu, 1p 
phucng an M trI tái djnh cix cho các h dan tai  Khu tái djnh cix Dàk Nur B giai 
don 1 (dcit 3). Sau khi hoàn thin M so pháp 1 lien quan, UBND thành pM chi 
do Ban Quân 1 dir an và Phát trin qu' dt mi h gia dInh ông Ngô Dirc Hoa 
và các h khác tuong tir Mc thäm, nhn dt tái djnh cix theo quy djnh. 

Trên day là kin trá 1i cüa UBND thành pM v ni dung kin ngh cüa 
ông Ngô Dirc Hoa d gia dInh bik/. 

Niri nhãn:14 
- Nhii trén; 
- CT, các PCT UBND thành phô; 
- LDVP; 
- Luu: VT, (Ban QLDA & PTQD). 



UBND THANH PHO GIA NGI-ilA CONG HOA xA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
BAN QLDA & PTQI) Dc lap - Tr do -Hnh phllc 

So: 4.OL/BC-QLDA&PTQD Gia Nghia, ngày1O tha'ng 5 nárn 2021 

BAO CÁO 
Ye vic xtr I do'n kin ngh ella cong dan 

Thc hin kin chi do cüa UBND thành pM trén cci s& dan kin nghj 

cUa các h gia dInh: 

1. Ong Ngô Düc Hoa, da chi: TDP3, phix&ng NghTa Trung, thành pM Gia 
NghTa, tinh D&k Nông. Ni dung kin nghj: "Di nghj bô' trI dá't tái ã'jnh cu' cho 
hç5 gia dInh tqi Khu tái d/n/i cw Dák Nia twang xthig vâi vj trI da't giái tóa cia 
gia dInh ". 

2. Ong Nguyn Xuân Trjnh, dja chi: Phung Nghia Tan, thành pM Gia 

Nghia, tinh Dk Nông. Ni dung kiên nghj: "Di nghj cc quan chic näng xem 

xe't ha trI tái djnh cu' cho gia dinh tói ye' tái dfnh cu' Dák Nia hogc Khu tái dnh 

cwphIa Dông, Ho trung tam ". 

Qua kim tra, rà soát ni dung dan cüa các h gia dInh, Ban Quàn 1 dr 
an và Phát trin qu5 dat thành phô báo cáo nhix sau: 

1. Ong Ngô Drc Hoa, dja chi: TDP3, phi.rông Nghia Trung, thành pM Gia 
NghTa, tinh Dk Nông. 

Theo Cong van so 1034/STNMT-DKTK, ngày 28/5/2019 cüa S Tài 
nguyen và Môi tri.thng tinh Dàk Nông v vic M trI dt tái djnh cu trên dja bàn 
thj xa Gia Nghia (nay là thành pM), thI trung hqp h gia dInE ông Ngô Dirc 
Hoa dugc M trI 02 lô tái djnh cii theo din thuâng thu Mi dt nông nghip lan 
thuc dr an xây dirng Trung tam hi ngh và tuyn dung Ni. 

2. Ong Nguyn Xuân Trjnh, dja chi: Phuông NghTa Tan, thành pM Gia 
Nghia, tinh Dâk Nông. 

Theo Cong van s 1034/STNMT-DKTK, ngày 28/5/2019 cüa S Tài 
nguyen và Môi tri.rang v vic M trI dt tái djnh cii trên dja bàn thj xã Gia Nghi'a 
(nay là thành pho' Gia Nghi'a) thI hO ông Nguyn Xuân Trjnh duçic b' trI 01 lô 
tái dnh cii thuOc  dir an Xây drng Trung tam hành chinh thj xã Gia Nghia, theo 
din thuang thu Mi dt nông nghip iOn. 
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Hin nay, di vd các h dan dugc b tn tái djnh Cu thuc din thuâng thu 

hi dt nông nghip lan, Ban Quân 1 d an và Phát trin qu' d.t dã 1p phuang 
an b trI tái djnh cu t.i Khu tái djnh cu Däk Nur B giai don 1 (dcit 3) tai Th 

trInh s 82/TTr-QLDA&PTQD, ngày 30/3/2021 v vic dé nghj th.m djnh 

phuong an bé trI tái djnh cu ti Khu tái djnh cu B giai doan 1 (dct 3). 

V ni dung trã Ru dan cüa các h gia dInh nêu trên, Ban Quàn l di,r an 

và Phát trin qu dt tham miiii LJBND thành pM trã Ru cho h gia dInh theo 

quy djnh (co ban dir tháo kern theo). 

Trên day là báo cáo cüa Ban Quán 1 dir an và Phát trin qu dt thành 

pM v vic xi:r l dan kin nghj cüa cong dan, d UBND thành pM Gia Nghia 

bit.I. 

No'i nhân: 
- UBND thàrih ph (b/c); 
-Lànhdo Ban; 
- Liru: VT, (Hãi). 

KT.GIAMJJOC 
PHO GIAM IJOC 

 

Nguyen DInh Tuât 



CQNG HOA xA FIQI cmj NGHIA V1JT NAM 
Dtc Lp — T do — flnh  pIitc 

DON KIEN NG}TJ 
VI' bi  tn (ut tái dn1i 

Kinh gCri: 
- UBND tiam: ph Gia Nghia; 
- Phông Tài Nguyen và Môi 1ntng; 

T8i ten là NGO DUC bA. Sinh nàin 1973; SDT: 077.35.45678. 

H Miu thung trci: T dan ph6 3, Nghia Trung, Gia Nghia, Dàk Nông. 
Nay tôi vit don nay trInh bay ni dung sau: 

Can cü Quy& djnh s 2007/QD-UB ngày 1 1/7/2005 cña CFth tjch UBND 
huyn Dk Nông v vic thu hôi 3098.6 m2 thuc khôi 7, thj trân Gia Nghia, 
huyn Dk Nông; theo cuyêt 1jnh phC duyt phuong an bôi thutmg, h trci va tá.i 
djnh cu thI gia dInh tôi duqc cp 02 lô dt.tái djnh cu.'Qua tIm hiêu tôi duccc biêt 
rtt nhiêu ho giài tOa thi diêni sau nhà tôi nlwng dä ithin hêt các Iô tái cllnh cu, 
con iihà tôi giãi tOa tInh den nay cIa 15 nàm ma vn chua ckrac b trI tái dinh Cu. 

Nay tôi lam don nay kirih d nghj UBND thành ph Gia Nghia, PhOng Tài 
Nuyên và Môi trung xem xt cho gia dInli tôi dixc bôc 02 lô 0 Khu tái dinli cu 
Dk Nia tuoiig xmg vài vj tn giài tOa dat cüa gia dInh tôi. 

Tôi xiii, chân thành cam on.!. 

Gia Nghra, ngây 18 (hang 3 närn 2021 

Ngithi vieAt  

Ngô D&c Roa 



CONG HÔA XA HOI  CHLJ NGHTA VIT NAM 

Dôc Lap — TII do — Hanh Phüc 

DO'N XIN BÔ TRI TAI D!NH  CU' 

KInh gi1: 

- ChO tjch UBND thành ph6 Gia NghTa 

- Phàng Tài nguyen và Môi tru'è'ng thânh ph6 

- Các co' quan có chCrc nàng. 

Tôi là Nguyn Xuân Trinh; Tri ti Phu'rng NghTa Tan, thành ph6 Gia 

Nghia, tnh Oak Nâng. Din thoi lien h: 0879581582 

Sinh nãm: 1946 

Vdtôi là Tr'ân ThiViên, sinh nàm 1949. 

Ching tôi có dâ't bl thu h'ôi c lam d' an Xây dv'ng khu trung tam 

hành chInh thi xã Gia Nghia và thrcc b6 trI 01 lô tái dnh cu' ti Quye't dnh 

s6 157/QO-UBND, ngày 28/4/2006. 

Thà'i dim bi thu h'ôi clâ't và thj'cic co' quan Nhà nu'àc hera hen cho tái 

dlnh cu', tôi 60 tuói, de'n nay tâi dã 75 tui, gia dlnh tôi vn chu'a thrQ'c nhà 

nu'&c b6 trI tái nh cu'. Tôi nghT nêu dan không kêu thl các cap không bigt 

ma quên mgt quy'ên lçri chinh dáng dan du'crc hthng khi bi thu h'oi dt. 

Tin tithng vào Nhà nu'ó'c, tin tu'&ng vào chInh quyn, tôi dã chà' clç'i 

su6t 15 nàm ma vn chu'a thrctc b6 trI dat. Các h dan càng dy' an vo'i tôi 

triràc day dà du'c'c b6 trI tái djnh cu' he't, nhà thl b6 tr ti trung tam hành 

chinh, nhà thl du'cic cap dat 6' khu trung tam 23 ha, nhà thl v tái dlnh Cu' 

oak Nia, g'an day mt s6 nhà can thrc cSp dt & khu tái djnh cu' phIa dông 

h trung tam, gia dlnh tôi Co lë là h cu61 cing chu'a du'Q'c bö tn. TOi tt hal 

ti sao chu'a dan lu'Q't mlnh, lé nào thai dim thu hi dat, gia dinh tOi khOng 

chap hành, chây ' hay sao? 
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Tôi lam do'n nay kInh mong ngài Chti tich  thành ph quan tam b6 trI 

dat & cho gia dlnh tôi. V trI dt bj thu hi cüa gia dlnh tôi thuc trung tam 

hành chInh cüa thành ph6, cüa tinh và dã qua chà' dç'i trong th&i gian rat 

dài, chu nhi'êu thit thôi nên tôi kInh mong Châ tich  thành ph và các co' 

quan ch(rc nàng xem xét b6 trI cho gia dlnh tôi v tái dnh cu' Dàk Nia hoc 

Khu phIa bo' Oông H trung tam g5ng nhu' các ho dan v1(a du'çic b6 trI. 

Vci chi5ng tôi tui ngày mct cao, s(rc ngày mt yu, không con nhieu 

tha'i gian d chä nü'a kInh mong du'p'c Chü tch thành phó và co' quan ch(rc 

nng quan tam giài quyê't sam. 

Tôi xin chân thành cam o'n. 

GYa Nghia, ngày 15 tháng 03 nâm 2021 

Ngu'ai lam don 

cL 

Nguyn Xuân Trjnh 
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