
UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO GIA NGHiA 

S&jiZ /UBND-TNMT 
V vic trã Ru dan kin nghj 
cUa ông Hoàng Kim Thanh 

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

Gia Nghia, ngày2tháng 01 nãin 2021 

Kinh giri: Ong Hoàng Kim Thanh. 
Dja chI thw&ng trá: Td dan pM 4, phw&ng Nghia Dz'c, thành phd 
Gia Nghia, tinh Dàk Nóng. 

U ban nhân dan thành phé Gia NghTa nhn duçuc Dan kin nghj cüa ông 
Hoàng Kim Thanh thutmg trà ti t dan ph 4, phung NghTa Diirc, thành phi 
Gia Nghia, tinh Dk Nông. Ni dung kin nghj: Con trai ông dã l.p gia dInh, 
cüng chung sng, sinh hoat  trén mãnh dt Nba nuâc thu hM, hin nay không có 
ch & nào khác, d nghj UBND thành ph và các cp xem xét, b tn cho gia 
dInh con trai ông mt lô dt tái djnh cu d n djnh cuc sng. 

Sau khi xem xét, UBND thành ph Gia Nghia có kin nhu sau: 

H ông Hoàng Kim Thanh có dt thu hi d thirc hin hang miic Khu tái 
djnh cu phIa Dông H Trung Tam thuc dix an H Gia Nghia. Ti Biên bàn tir 
kê khai Va d nghj xác nhn ngày 29/10/20 18, bà VO Thj Tuyt Huang (vç ông 
Hoàng Kim Thanh) ké khai trong h gm: Ong Hoàng Kim Thanh, sinh näm 
1970 là chü h; bà VO Thj Tuyt Huang, sinh nàm 1972 là vçu chü h; Hoàng 
Kim Chung, sinh 11am 2000 là con chU h và UBND phuông Nghia Düc xác 
nhân h ông Hoàng Kim Thanh chi có 03 nhân khu neu trên. 

Theo do, UBND thành ph Gia NghTa dâ can cü vào xác nhn cüa UBND 
phu&ng Nghia Due v vic sinh sng n djnh, lien t%ic trên d.t thu hi cüa h 
ông Hoàng Kim Thanh và d& chiu v&i quy djnh hin hành d phê duyt 
phuorng an b trI cho h ông Hoàng Kim Thanh 01 lô d.t tái djnh cu tai  Quyt 
djnh sé 268/QD-IJBND ngày 20/3/2020 cüa UBND thành ph Gia Nghia. 

Vâi ni dung ké khai cüa h gia dInh và xác nh.n cüa UBND phu&ng 
NghTa Dirc nhu dà nêu trên, h ông Hoàng Kim Thanh không th hin có nhiu 
cp vq chng cüng chung sang trên thüa dt & thu hM; trong dan kin nghj cüa 
ông Hoàng Kim Thanh trInh bay ring con trai ông dà tách h khAu tui nàm 2016. 

Do do, con trai ông không dü diu kin b trI tái djnh cu theo quy djnh 
tai Khoàn 3, Diu 29, Quyt djnh s 07/2015/QD-UBNID, ngày 29/01/2015 cüa 
UBND tinh Dk Nông, ban hành quy djnh ci th mt s ni dung v bi 
thu&ng, h trç tái dnh cu khi Nba nuâc thu hM dt trên dja bàn tinh Dk Nông. 
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Trên day là kin trà li cüa UBND thành ph Gia Nghia ye ni dung 

kin nghj vic b trI tái djnh eli khi Nba nithc thu hi dt thirc hin dir an H 

Gia Nghia d ông Hoàng Kim Thanh duqc bik/. 

Noi nIzin: 
- Nhtr trén; 
- CT, PCT UBND thành ph6; 
-LDVP; 
- Thanh tra thành ph; 
- Ban tiêp cong dan thành phô; 
- Ban QLDA và PTQD thãnh pho; 
- Liiu VT-TNMT. 



CQNG HOA xA 1101 CHU NGHA VIET NAM 
Dôclâp-Ttrdo-Hanh phác 

Gia NghTa, ngày 25 tháng 12 nàrn 2020 

oor MEN NGHJ 

Kinh g&i: UBND THANH PHO GIA NGHIA - TINH DAK NONG 

H và ten tôi là: HOANG KiM THANH 

Sinhnàm: 1970 

S Can cithc cong dan ho.c Chirng rninh nhân dan: 245023852 

Ngày cap: 27/02/20 12 Nai cp: CA Tinh Dk NOng 

H khu thuô'ng tri1: P.Nghia Di'ic, TP.Gia Nghia, Tinh D&k Nông 

Ncci ô: P.Nghia Thânh, TP.Gia Nghia, Tinh Dk NOng 

Va v là: VO THI TUYET HUONG 

Sinhnäm: 1972 

S Can crrc cong dan hoc Chcrng minh nhân dan: 245254503 

Ngày cp: 28/09/2011 Ncii cp: CA Tlnh D.k Nông 

Ho khu thi.r&ng trii: P.NghTa Thành, TP.Gia NghTa, Tinh Dk Nông 

Nai &: P.Nghia Thành, TP.Gia Nghia, Tinh Dk Nông 

Tôi vit dan nay trInh len UBND Thãnh Ph Gia NghTa và các cp thm 

quyên sir vic nhix sau: 

Gia dInh tôi có mt thi:ra dt tça 1c ti thôn Nghia BInh, xâ Quâng Thành Cu 

- Nay là TDP4, P.NghTa EXrc, TP. Gia NghTa, Tinh Dk NOng; s thira: 108, bàn do 

6, din tIch: 880m2, mic dich sr dung khu dan cu n dnh, quyn sCr dung dat so: 

68802, quyn sCr dung dt s: 44 - UBND Huyn Dk NOng cp ngày 11 tháng 04 

nAm 1995. 

Gia dInh sinh sing và sinh hott trên mãnh dt do dn nàm 2013 con trai i&n 

tôi 1p gia dInh, gia dInh tôi cUng sinh sing trên mânh dt do, dn näm 2016 gia 

dInh tôi tách h khu con trai và con dâu và con gái d tin giao dlch  cOng vic lam, 

Nhtrng con trai tOi chua Ca mânh dAt nào dê lam nhà on djnh cuc sng gia dInh vq 



con. Dn nay gia dinh tôi duqc UBND Thành Ph Gia NghTa thu hM dt d cp 'ai 

tái djnh cu cho dan, gia dlnh tôi cüng chap hAnh. 

Nhrng gia dlnh tôi con trai dã 1p gia dinh cüng sinh hot trén rnãnh dt ma 

gi Nba Nthc thu hi nén con trai tôi không Co ch nào ô vã cling không cO ch 0 

nào khác nên tôi lam dan nay kin nghj UBND Thành Ph6 Gia NghTa và các cp 

xern xét cho gia dInh con tôi them mt to dt d con tôi n djnh cuc sng. 

KInh mong UBND Thãnh Ph Gia Nghia và các c.p có thm quyn xem xét 

dan kin nghj và giái quyt sOm cho tOi. 

Tôi xin cam doan nhng thông tin trên hoàn toàn ding sir that,  nu có gI sai 

sot tôi xin chju tráeh nhim truOc ca quan Nhã nuOc CO thm quyn Va truOc pháp 

1u.t. 

Tôi xin cam an! 

NGUiI LAM DaN 

(kj và ghi hQ ten) 

- 

rj1: 4&- 
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