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THÔNG BÁO 

Về việc từ chối tiếp công dân 

Thời gian qua, ông Nguyễn Văn Đạt, thường trú tại tổ dân phố 1, thị trấn 

Xuân An có gửi đơn (đề ngày 06/12/2020) và trực tiếp lãnh đạo Ban Tiếp công 

dân huyện để tiếp tục kiến nghị giải quyết việc bồi thường về đất cho gia đình 

ông khi nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án cầu Bến 

Thủy II. Sau khi xem xét nội dung đơn và nghe công dân trình bày; trên cơ sở rà 

soát hồ sơ liên quan và căn cứ quy định của pháp luật, UBND huyện trả lời ông 

Nguyễn Văn Đạt như sau:  

Nội dung kiến nghị nêu trên của ông đã được UBND huyện trả lời tại Văn 

bản số 459/UBND-ĐXM ngày 14/5/2015; trong đó nêu rõ: “Hộ gia đình ông 

Nguyễn Văn Đạt không đủ điều kiện để được bồi thường về đất đai - GPMB Dự 

án cầu Bến Thủy II theo quy định của pháp luật; việc ông yêu cầu giải quyết bồi 

thường về đất, cấp đất tái định cư cho gia đình ông là không có cơ sở”. Không 

đồng ý với kết quả trả lời của UBND huyện, ông Nguyễn Văn Đạt đã khởi kiện 

ra Tòa án. Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 02/2017/HC-ST ngày 25/9/2017 

của Toà án nhân dân huyện Nghi Xuân và Bản án hành chính phúc thẩm số 

06/2018/HC-PT ngày 07/12/2018 của Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đều quyết 

định: “Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn Đạt về việc yêu cầu 

hủy Công văn số 459/UBND-ĐXM ngày 14/5/2015 của UBND huyện Nghi Xuân 

và không chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Văn Đạt về việc đề nghị UBND 

huyện Nghi Xuân làm thủ tục bồi thường khi nhà nước thu hồi đất cho gia đình 

theo quy định của pháp luật”. Như vậy, vụ việc của ông Nguyễn Văn Đạt đã 

được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

Căn cứ Điều 9, Luật Tiếp công dân năm 2013, UBND huyện, Ban Tiếp 

công dân huyện từ chối tiếp nhận đơn và từ chối tiếp công dân đối với nội dung 

đơn nêu trên của ông.  

Vậy, UBND huyện thông báo để ông Nguyễn Văn Đạt được biết./. 

Nơi nhận:    
- TT: Huyện ủy, HĐND huyện;                                                                                
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng, UBKT Huyện ủy; 

- Văn phòng HĐND&UBND, Thanh tra huyện; 

- UBND thị trấn Xuân An; 

- Ông Nguyễn Văn Đạt; 

- Lưu VT, TCD. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Phan Quốc Trường 

 


		quoctruong.nx@hatinh.gov.vn
	2020-12-17T19:59:10+0700


		ubnghixuan@hatinh.gov.vn
	2020-12-18T09:01:23+0700


		2020-12-18T09:01:38+0700




