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                         Kính gửi: Thường trực Huyện ủy Nghi Xuân. 

     

Ngày 04/02/2021, UBND huyện nhận được Văn bản số 05-PC/VPHU của 

Văn phòng Huyện ủy Nghi Xuân về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Ngọc 

Hải, thường trú tại tổ dân phố Hồng Lam, thị trấn Tiên Điền kiến nghị một số 

nội dung liên quan đến giá đất và việc đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện 

công trình Nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Giang - Tiên đối với hộ gia 

đình ông. Sau khi xem xét nội dung đơn, UBND huyện báo cáo Thường trực 

Huyện ủy như sau: 

Liên quan vụ việc này, trước khi gửi đơn đến đồng chí Bí thư Huyện ủy, 

ông Nguyễn Ngọc Hải cũng đã có đơn gửi UBND huyện. UBND huyện đã ban 

hành các Văn bản: Số 2100/UBND-VP ngày 13/11/2020, số 2312/UBND-VP ngày 

18/12/2020 và số 201/UBND-VP ngày 03/02/2021 chuyển đơn, đôn đốc Hội đồng 

bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng công trình Nâng cấp tuyến đường giao 

thông liên xã Giang - Tiên xem xét, xử lý, trả lời công dân, báo cáo UBND 

huyện. Ngày 03/02/2021, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng 

công trình Nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Giang - Tiên ban hành Văn 

bản số 33/HĐBT-GPMB trả lời ông Nguyễn Ngọc Hải (Nội dung cụ thể có Văn 

bản gửi kèm). 

Vậy, UBND huyện báo cáo để Thường trực Huyện ủy được biết./.        

Nơi nhận: 
- Như trên;           

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phó VP HĐND&UBND-Trưởng Ban TCD huyện; 

- Thanh tra huyện; Phòng TN-MT; 

- Ban Giải phóng mặt bằng; 

- UBND thị trấn Tiên Điền; 

- Ông Nguyễn  Ngọc Hải (để biết); 

- Lưu VT, TCD. 
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