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THÔNG BÁO 

Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu 

 
 

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân nhận được khiếu nại của bà Đặng Thị 

Tích, tổ dân phố Hồng Lam, thị trấn Tiên Điền về việc: 

- Khiếu nại việc UBND huyện Nghi Xuân xác định giá đất để bồi thường 

giải phóng mặt bằng Dự án Tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ 

tầng Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du đối với gia đình bà 

mức giá 3.701.000 đồng/m2 là quá thấp, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của 

gia đình; theo bà, giá đất bồi thường cho gia đình phải là mức 8.000.000/m2 mới 

phù hợp với thực tế vì đất bà có lợi thế về kinh doanh, mặt tiền phía trước là 

đường bê tông rộng 7m, huyện lấy của bà chiều dài 25m; đường đất liền kề rộng 

4m; đất gần Quảng trường Nguyễn Du, phía sau cách 50m là đường Nguyễn 

Hành có chiều rộng 20m; 4 mặt không có ai che chắn. 

- Giá đất tại Khu tái định cư vùng đồng Mím, thị trấn Tiên Điền theo 

Quyết định số 61 của UBND tỉnh là 900.000 đồng/m2; nhưng huyện áp giá  

2.200.000 đồng/m2 là cao so với quy định.  

- Giá đất quy hoạch xen dặm khu dân cư vùng phía Tây Trường THPT 

Nguyễn Du 1.645.000 đồng/m2 là cao so với giá đất tại Quyết định số 61 của 

UBND tỉnh. 

Sau khi xem xét nội dung khiếu nại, căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, Ủy 

ban nhân dân huyện nhận thấy nội dung khiếu nại của bà Đặng Thị Tích đủ điều 

kiện thụ lý. 

Vậy, UBND huyện thông báo để bà Đặng Thị Tích được biết./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                                                                    
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND; Thanh tra huyện; 

 các phòng: TC-KH, TNMT, Tư pháp; 

- Ban GPMB huyện; 

- UBND thị trấn Tiên Điền; 

- Bà Đặng Thị Tích; 

- Lưu: VT, TCD. 

CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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