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          Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Thìn, thôn Thành Vân, xã Xuân Thành. 

 

Ngày 02/3/2021, UBND huyện nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thìn, 

thôn Thành Vân, xã Xuân Thành với nội dung tóm tắt: Tiếp tục khiếu nại Hội 

đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB Dự án Nâng cấp tuyến đường ven 

biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng không bồi thường cho gia đình bà đối 

với diện tích 78m2 đất bị thu hồi để thực hiện Dự án; bà không đồng ý với Quyết 

định số 231/QĐ-CTHĐBT ngày 29/11/2020 của Chủ tịch Hội đồng BT-GPMB 

Dự án giải quyết khiếu nại lần đầu của bà và kết quả đối thoại với UBND huyện 

ngày 03/02/2021… 

Sau khi xem xét nội dung đơn và hồ sơ liên quan, UBND huyện trả lời bà 

Nguyễn Thị Thìn như sau: 

Nội dung khiếu nại nêu trên của bà Nguyễn Thị Thìn đã được UBND 

huyện kiểm tra, giải quyết tại Quyết định số 409/QĐ-CTUBND ngày 

05/02/2021. Theo đó, UBND huyện công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết 

định số 231/QĐ-CTHĐBT ngày 29/11/2020 của Chủ tịch Hội đồng BT- GPMB 

Dự án về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Nguyễn Thị Thìn; yêu cầu bà 

Nguyễn Thị Thìn thực hiện quyết định thu hồi đất của Hội đồng BT- GPMB Dự 

án. Tại Điều 2, Quyết định số 409/QĐ-CTUBND nêu rõ: “Trong thời hạn 30 

ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu không đồng ý với Quyết định 

giải quyết khiếu nại lần hai, bà Nguyễn Thị Thìn có quyền khởi kiện vụ án hành 

chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.” Đề nghị bà 

thực hiện đúng hướng dẫn của UBND huyện và quy định của pháp luật. 

Như vậy, vụ việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thìn đã được UBND 

huyện xem xét, xử lý theo quy định. Do đó, UBND huyện từ chối tiếp nhận nội 

dung đơn và thông báo để bà Nguyễn Thị Thìn 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 GPMB huyện; 

- UBND xã Xuân Thành; 

- Lưu VT, TCD. 
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