
UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO GIA NGHiA 

S11CL/1JBND-QLDA&PTQD 
V/v trá 1?yi kiên nghj cña ông 
Nguyen Liic i dja chi: TDP4, 
phung Nghia Düc, thành phô 
GiaNghia 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
IJc 1p - Tir do - Hinh phüc  

Gia Nghia, ngày2..Otháng 5 nãm 2021 

KInh gui: Ong Nguyn Liic 

Dja chi: T dan ph 4, phu?mg Nghia Dirc, thành pM Gia Nghia. 

Ngày 20/04/2021, Uy ban nhân dan thành pM Gia NghTa nh.n duc Cong 
van s 36/HDND-VP cüa Hi dng nhân dan tinh Dk Nông, v vic chuyn 
dan kin nghj cüa ông Nguyn Lc a dja chi: TDP4, phurng NghTa Due, thành 
phô Gia Nghl'a vâi nti dung: Tü nàm 2008 den nàm 2020, gia dInh ông bj thu 
Mi vâi dién tIch trén duói 24.000m2  (dc bit là hgng myc Khu tái d/nh cu'phIa 
Dóng ho Trung Tam dang triên khai thyv hin dd thu hi cla gia dinh vái 
11.931m2) nhung gia dmnh mOi duçic cap 01 lô tái djnh cu theo dr an Lông M 
Trung Tam vào näm 2013. Hin nay gia dInh dang sang trong mt can nhà vói 2 
th h; trong do: có 03 ctp vçr chông là các con, dâu, r a chung nên rt kho 
khàn. Do do, gia dInh dé nghj các cap xem xét, giüp d& cho gia dInh cO them 
cM d n djnh cuc sng. 

Qua xem xét ni dung dan kin nghj cüa ông Nguyn Lic, di chiu h 
sci và các quy djnh có lien quan. Uy ban nhân dan thânh pM Gia Nghia trá iäi 
nhix sau: 

Khi Nhà nixac thu Mi dt d th?c hin hang miic Khu tái djnh cu phIa 
Dông M Trung Tam thuc Tiu dir an GPMB, khu tái djnh cu phIa Dông M 
Trung Tam và duOng D2; di,r an Ho Gia Nghia. H gia dinh ông Nguyn Liic có 
dt thu Mi d thçrc hin hang miic là 11.683,5 m2  dat nông nghip. Theo ho sa 
Mi thithng cUa h gia dInh và duc UBND phuang Nghia Dtrc xác nhn, h gia 
dInh không a trên dt thu Mi, không phãi di chuyn eM a nên không dü M trI 
tái djnh cix theo quy djnh. 

Cüng vói ni dung kin nghj nêu trên, truâc day h gia dInh dã có kin; 
Uy ban than dan thành pM dã chi dto và h gia dinh dä duçc Ban QLDA va 
Phát trin qu5 dt thành pM trã lai 2 lan tai  Cong van so 73/C V-QLDA&PTQD, 
ngày 23/8/2019 và Cong van so 13 1/CV-QLDA&PTQD ngày 15/10/2020 (Phó 
to kern theo) 
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Hin nay, thirc hin theo ni dung Thông báo s 1096/TB-VPUBND, 
ngày 14/12/2020 cüa UBND tinh Dk Nông. Uy ban nhân dan thành ph dã chi 
do các don vj lien quan tin hành rà soát di vOi tht ca các tnring hcip dang có 
dt thu hi nhi.rng không dü diu kin b trI tái djnh cu ma thirc sir khó khAn v 
ch i d t chirc lay kiên các phông, ban lien quan tnróc khi báo cáo Ban 
Thu&ng vii Thành üy xin kin và trInh UBNID tinh xem xét, quyêt djnh. Tuy 
nhien, do day là ni dung quan tr9ng, lien quan dn nhiu quy djnh, nhiu dan vj 
và ãnh hithng trirc tip dn nhiu di tuclng nén vic rà soát phái mt nhiu thi 
gian. 

Di vâi inr?Yng hqp h gia dInh ông Nguyn Liic. Trén Co si ni dung 
trInh bay cüa h gia dInh, UBNID thành ph dã chi do các phông, ban lien quan 
rà soát; nu nti dung kin nghj cüa gia dinh phü hcrp vâi ni dung chi dto cüa 
UBNID tinh thI UBND thành ph se báo cáo d cp thm quyn xem xét, giái 
quyt cho gia dInh. 

Trên day là trá 1yi cüa Uy ban nhan dan thành ph Gia Nghia v ni dung 
kin nghj cüa ông Nguyn Lijc dja chi: Tt dan ph 4, phu&ng Nghi'a Due, 
thành ph Gia Nghia./. 

Noi nil tin: 
- Nhtr trén;' 
- HDND tirth Däk Nong (b/c); 
- UBND tinh Dãk Nông (b/c); 
- Ban tiép cong dan tinh (b/c); 
- S& TNMT tinh (biët); 
- CT, các PCT UBND TP; 
- Thanh tra TP; 
- Ban tiêp cong dan TP; 
- UBND phu0'ng Nghia D(rc (biét); 
- Lixu : VT- QLDA&PTQD. 
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UBND THANH PHO GIA NGHTA 
BAN  QLDA VA PTQD 

S6:.&. ./CV - QLDA&PTQD 
V/v trã Ru d nghj cUa ông 

Nguyn Liic thu&ng trü tai to dan 
'phô 4, phithng Nghia fThc, thành phô 
Gia NghTa 

CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VI1T NAM 
Dc Ip  - Tir do - Hnh phIic 

Gia Nghia, ngàyA7hángtO nám 202O 

KInh giri: Ong Nguyn Liic 
Dja clii: To dan phô 4, phuung NghTa Dirc, thành phô Gia NghTa. 

A A A A A A Ban QLDA va Phat trien quy dat thanh pho nhn duqc Don .de ngh cap dat 
tái djnh cu lam nhà & cüa ông Nguyn Lc, ththng tri ti t dan pM 4, phithng 
NghTa Dirc, thành pM Gia Nghia. Ni dung d ngh cii th: H5 gia dInh có din 
tIch dcit Nhà nithc thu hdi lón, trong khi hin nay, h5 gia dInh có 03 cçp vcr chng 
ci'ing scfng chung trên mç5t thra dá't, chung m5t h-khdu. Do do, gia dInh d nghj 
xem xét ca'p dat tái d/nh cu' cho các con theo 'quy djnh; trzcà'ng hçip phái n3p tin 
thI gia dlnh cling dóngy chap hanh 

Sau khi xem xet nôi dung dê nghi, dôi chiêu vrn quy dinli hiên hanh va cac 
so khác có lien quan. Ban QLDA và Phát trin qu d.t thãrth pM Gia Nghia 

tra kn nhu sau 

V ni dung nay, trithc day h gia dInh ông'Nguyn Lic dã có don kin 
ngh và duqc Ban QLDA và Phát trin qu dt thành pM trã Ru tai  Cong van s 
73/CV-QLDA&PTQD ngày 23/8/2019. (phô to kern theo) 

Trén day là ni dung trà Ru cüa Ban quãn l di,r an và phát trin qu dt 
thành pM v ni dung d nghj cüa h ông Nguyn Lic thung trü tai  t dan pM 
4, phixang Nghia Dirc, thanh phô Gia Nghi'a dê ho gia dinh ông duo'c bi& / 

Noi nhin: 
- Nhix trên; 
- Ban TCD tinh (b/c); 
- S TNMT tinh (b/c); 
- UBND thành phô (b/c); 
- Thanh tra TP (biOt); 
- Ban tiêp Cong dan TP (t/d); 
- LAnh dao Ban; 
- L.ru : VT (Eâo). 9  



CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  - Tij' do - Hnh  phüc  

Gia Nghra, ngàyL3tháng .2 nám 2019 

UBND THJ XA GIA NGHTIA 
BAN QLDA VA PTQUI DAT 

S& . i./CV-QLDA&PTQD 
V/v tr lôi dun cia ông Nguyn Liic v 
vic bôi tlnrô'ng OPIvIB cüa hang miic khu 
tái djnh ci.r phIa Dông H Trung tam thuc 
ti&1 dij an giai phóng mt bang, Khu tái 
djnh ctr phIa Dông Ho Thing tam và dirmg 
D2, d an dâu tii xãy drng cong trInh: Ho 
Gia Nghia, thj xA Gia NghTa, tinh Däk 
Nong. 

KInh giri: Ong Nguyn Liic 

H .kh.0 thithng tri1: TDP-4, phuà'ng Nghia Dtrc, thj xä Gia Nghia 

Ban quân 1 dci an và phát trin qu dt thj xâ Gia Nghia nhn dLrccc dcm• 
kin nghj cia h gia dInh ông Nguyn Liic v vic d nghj cp dt tái dnh cu 
khi Nba rni&c thu hi d.t d& v&i hang mlic Khu tái djnh cu phIa Dông h trung 
tam, Khu tái dinh cit phia Dông ho Trung tam và dità'ng d2. S'au khi xem xét ni. 
dung don kin nghj cüa ông Nguyn Liic, Ban quân 1 dir an và phát trin qu 
dt thj xâ Gia Nghi'a cá lin trã lci ni dung d nghj niur sau: 

* Vé vzéc bó tn taz thnh cit cho nhzê'u cap vc chông 
CAn ci'r theo bàn d giãi thfra d thc hin cong tác GPMB cüá hung mc 

trén thI h gia dmnh Ong Nguyn Lgic có din tIch dt bj ãnh hu&ng là 
11.93 1,9m2  (Thàa s6 87; là' bàn d s 13) vfii mi1c dich si:r dçing là dt nông 
nghip (khong có dAt a') Co ngun gc dAt là khai hoangnäm 1982 dUçYC TJBND 
phuà'ng Nghia Dtrc xác nhn ngày 28/12/20 18 (chixa duçic nhà nuóc cong nh.n 
quyn sCr diing dAt). Khi nhà mthc thu hi dAt d xây dirng hang mvc  trên, thira 
dat bi thu hôi cua gia dmh Ong khOng co nha cua va không smh song thuc té trên 
dat. 

CAn cü theo khoán 3, diu 29 cüa Quy& djnh s 07/2015/QD-UBND, ngày 
29/01/2015 cüa UBND tinh Dk Nông quy dnh nhu sau: 

3. Tru'àñg]'ictp trorig h5 gia dinh quy dfnh ti diê'm a Khothn 1 Dieu 6 Nghj 
djnh so' 47/2014/ND-CPmà trong h có nhiu the' hç, nhieu cap vçf chng cing 
chung sO'ng trén mç5t thj'ta dd't & thu hdi nê'u ch diu kin dé tách thành tfmg h5 
gia ã'Inh riêng theo quy dlnh  cza pháp luqt vé cit tri hogc có nhiê'u h gia dInh 
Co chung quyn si dicing mç5t (01) thi'a dá't & thu hOi thi m6i ht7 gia dInh thcçic 
giao m5t (01) 16 da't tái dfnh cit. 

Khi n1à nuO'c thu hi dAt d thixc hin hang miic trên gia dinh Ong bj thu 
hi dAt nOng nghip (khong có dAt 0), không có nba cira và khOng sinh sng 
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th?c t trên dt theo quy dnh trên thI không dñ diu kin dugc bô trI tái, djIih Cu 

cho nhiu cp vçi chng cüng chung song.!. 
Trn day là nôi dung trá Ru dun d nghj. cüa Ban quàn 1 dr an và phát 

triên qu dt th xä cho các Co quan, don v lien quan và h gia dInh ông Nguyn 

Liic ducuc bik/. 

Ncrinhn: 
- Nhix trén; 
- UBND thj xã (B/c); 
- Thanh tra thj xà (D/b); 
- Ban tiêp cong dan th xa (Dfb); 
- UBND P.Nghia Düc (D/b); 
-Luii VT.T 



- 
L11 

"1p- c 17L i; 

/ 

1P) 

!' /Y2 
;? /t / y7- C4)  

11 /?

L. 

- 

1) 

/tZ1 /t42 

6 

'L -Vy i/(- LJ7 
- .. - , 

I' 

T) i/j'G' filL JY(/- C1 /JJ,( 
I \• .'- - - 

7f I) / 

r12 •/P/ 1v? 

77 /j 

I 
4. 

't4 i 

(  

b 1- - .?7 i-yt- 'Fi 1lY  
4O4g - q Y)  

/t  

7? r.; 

?yi/- L  -fl- 

iru/  y--•---:-- 

A
'fl?72J 'L ) - 

'-: L't
?-C 

'1fl;? -147V 
•--•• 1__- •_. 



C £4 
/ 

1' 
/ 

CHT3NG VIEN 

•.HU Txc 

, / , , I I I I t £I'n I! I ! ! ' ' r v j 

'1.10  to
re12o 

030)30 

,.1 

( ,4, 

• 

2 C- 
 /0 r 

•• \,C i  L.  iC 

• 
._3_ • _ ••'\ 

'--- '_-/ 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

		2021-05-20T16:30:18+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa<gianghia@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




