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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Nghi Xuân, ngày        tháng 01 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu 

 

Kính gửi: Ông Phan Văn Xanh  

Ngày 12/01/2023 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân nhận được Đơn của 

ông Phan Văn Xanh, thường trú tại thôn Thịnh Mỹ, xã Xuân Mỹ khiếu nại: 

Quyết định số 4656/QĐ-UBND ngày 26/12/20222 của UBND huyện Nghi Xuân 

về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án Nâng cấp 

tuyến đường An Viên Mỹ Thành, huyện Nghi Xuân (đoạn qua Xuân Mỹ) và 

Quyết định số 4654/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND huyện Nghi Xuân 

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án Nâng cấp tuyến đường 

An Viên Mỹ Thành, huyện Nghi Xuân (đợt 9) vì nội dung 02 quyết định trên gây 

thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông. Yêu cầu bồi thường 

thiệt hại về tài sản cho gia đình ông theo biên bản kiểm đếm số lượng ngày 

20/11/2020; bồi thường giá trị về đất cho gia đình ông là 41,2m2, vì đất của gia 

đình ông ở từ năm 1987 đến nay không thay đổi, nằm trong diện tịch 200m2 đất 

ở thuộc Giấy CNQSDĐ cấp ngày 30/01/1995, không vi phạm hành lang đường 

18m. 

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 ông Phan Văn Xanh đủ 

điều kiện thụ lý. 

Vậy, UBND huyện thông báo để ông Phan Văn Xanh được biết./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                                                                    
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND; Thanh tra huyện; 

 các phòng: Tài nguyên - Môi trường, Tư pháp; 

- Ban Quản lý Đầu tư xây dựng cơ bản; 

- UBND xã Xuân Mỹ; 

- Lưu: VT, TCD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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