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V/v chấm dứt thụ lý đơn
kiến nghị của công dân

Kính gửi:

Ông Lê Minh Hoàng,
thường trú phường Xuân An, thành phố Phan Thiết.

Ngày 10/8/2018, UBND huyện Hàm Thuận Bắc nhận được đơn đề ngày
09/8/2018 của ông Lê Minh Hoàng, thường trú phường Xuân An, thành phố Phan
Thiết, với nội dung: Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét lại diện tích đất bị thu hồi
của gia đình Ông thuộc công trình Nhựa hóa thị trấn Ma Lâm (giai đoạn 2), huyện
Hàm Thuận Bắc.
Qua xem xét nội dung đơn nói trên và Báo cáo số 85/BC-PTQĐ ngày
05/9/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến
như sau:
Công trình Nhựa hóa thị trấn Ma Lâm, giai đoạn 2 đã được UBND huyện ban
hành Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 02/4/2018, về việc thực hiện thu hồi đất, điều
tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.
Ngày 24/4/2018, UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện
phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm kê đối với hộ ông Lê Minh Hoàng.
Kết quả kiểm kê, tổng diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng của hộ ông Hoàng
850,1m2, gồm các thửa như sau: Thửa số 713, diện tích 481,8m2, thửa số 712, diện
tích 320,5m2, thửa số 721, diện tích 47,8m2, thuộc tờ bản đồ 14 (loại đất lúa),…. và
con ruột là ông Lê Vĩnh Huy đã đồng ý ký thay biên bản xác nhận.
Ngày 01/8/2018, UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện
phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và UBND thị trấn Ma Lâm
tổ chức lấy ý kiến công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của 46 hộ
dân và 03 tổ chức bị ảnh hưởng thuộc công trình Nhựa hóa thị trấn Ma Lâm, giai
đoạn 2, huyện Hàm Thuận Bắc (trong đó có hộ ông Lê Minh Hoàng).
Ngày 09/8/2018, hộ ông Lê Minh Hoàng có đơn kiến nghị xem xét lại diện tích
đất bị thu hồi của gia đình ông thuộc công trình Nhựa hóa thị trấn Ma Lâm, giai đoạn
2, huyện Hàm Thuận Bắc, vì trước đây hộ ông có đồng ý giao 64,4m2 đất lúa để thi
công đường vào Bia chiến tích, nhưng chưa được bồi thường.
Ngày 21/8/2018, UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp
với UBND thị trấn Ma Lâm làm việc với ông Hoàng để giải thích cho hộ rõ đối với
phần diện tích 64,4m2 đất xây dựng đường bê tông vào Bia chiến tích mà ông Hoàng
có đơn kiến nghị được đo đạc thể hiện tại thửa đất số 713 tờ bản đồ số 14 với tổng

diện tích 481,8m2. Tại buổi làm việc này, qua giải thích ông Hoàng đã thống nhất và
không có ý kiến gì khác; đồng thời xin rút lại đơn kiến nghị đề ngày 09/8/2018 mà
ông Hoàng đã gửi cho UBND huyện.
Căn cứ quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND huyện thông báo chấm dứt thụ
lý đơn kiến nghị đề ngày 09/8/2018 của ông Lê Minh Hoàng, thường trú tại phường
Xuân An, thành phố Phan Thiết và báo để hộ ông Hoàng biết./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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- Lưu: VT, NCLương.
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