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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO GIA NGHIA
S&1 O/UBND-QLDA&PTQD
V vic trâ lôi don kiên nghj cUa
ông Dng DInh ThUy

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM
Dc 1p — Tir do — Hanh phiic
Gia Nghia, ngàyJJ tháng 7 nám 2021

KInh g1ri: Ong Dng DInh Thüy
Dja chi. TDP3, phu'&ng Nghia Tan, thành ph Gia Nghia, tinh Dck Nóng.
Uy ban nhân dan thânh ph Gia Nghia nhn duccc don kin nghj cüa ông
Dng DInh Thüy, dja chi: TDP3, phu&ng Nghia Tan, thành phô Gia NghTa, tinh
Dàk Nông. Ni dung kiên nghj: "Giái quyêt tái djnh cit tqi chô & ngay trên dat
cia tôi do là phIa Dóng nhà in hay phia Dông Nam nhà tré Be Yêu ".
Qua xem xét ni dung don kiên nghj cUa h gia dinh nêu trên, UBND
thành phô có 9 kiên trã ku nhu sau:
Theo Cong van so Cong van so 235 8/STNMT-DKTK ngày 18/9/2020 cüa
S Tài nguyen và Môi tnthng ye vic bô trI tái djnh cu cho các h dan. Trong do,
h ông Dng DInh Thüy duçic bô trI 03 lô tái djnh Cu ('01 10 theo din thu hOi dat
&, nhà 6 và 02 10 theo din cO dat nOng nghip thu hói din tIch l&n,) do thu hôi
dat dê xây dmg nhà in Däk Nông thuc dir an khu dan cu 131,5 ha Sung Düc.
H ông Ding DInh Thüy dã dugc bô tn lô tái dnh cu theo din thu hôi dat a ti
lô C-03 duang Lê Duân và 01 lô theo din dat nông nghip thu hôi din tIch lan
tai lô B-24 khu so 3 Sung Düc, cOn 1i 01 lô chua duqc bô trI.
Di vai kin nghj xem xét giài quyt & ngay trên d.t cüa hO gia dInh t.i
phIa Dông nba in hay phIa Dông Nam nhà tré Be Yêu. Hin ti, UBND thành phô
không quàn 19 lo dat nào tai vj tn hO gia dInh dê nghj. Do dO, không cO Co sâ giãi
quyêt theo yêu câu Cüa gia dInh.
Ngoài ra, vic b tn tái djnh cu cho hO gia dInh ông D.ng DInh Thüy,
UBND thành phô dä giao cho don vj chüc näng 1p phucmg an bô tn tái djnh cu
ti Khu tái dinh cu Däk Nur B giai don 1 (dcut 3). Sau khi phucing an bô trI tái
djnh cu duçuc phê duyt, UBND thành phô chi do don vj chüc nàng m&i hO gia
dInh bôc thàm nhn dat theo quy djnh.
Trên day là 9 kin trã l&i cüa UBND thành ph v nOi dung kin nghj cUa
ông Dng DInh Thüy dê gia dInh biêt./.
KT. CHU T!CH
NoinIzin:
CHU TICH
- NhLr trén;
- CT, các PCT UBND thành phô;
- BTCD tinh (b/c);
-LDVP;
- Phông TNMT TP;
-Ltru:VT.
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