
UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHƯỜNG NAM HÀ                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Số:   108/UBND-ĐC                       Nam Hà, ngày  21 tháng 8 năm 2020 

V/v Trả lời đơn của công dân                       

 

 

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Thanh  

       Trú tại Tổ dân phố 8, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh 

 

  

UBND phường Nam Hà đơn của bà Nguyễn Thị Thanh về việc xin đất ở 

cạnh cây bàng chưa được đền bù để ở; Sau khi xác minh nội dung đơn thư,  hồ sơ 

tài liệu về đất đai, hồ sơ đền bù  khi xây dựng dự án đường Ngô Đức Kế, UBND 

phường Nam Hà trả lời bà như sau: 

Quá trình thực hiện dự án đền bù đường Ngô Đức Kế đã thu hồi của bà 

Nguyễn Thị Thanh 01 lô đất có diện tích 150,8m
2
 và đã cấp tái định cư cho bà 01 

lô đất tại ô số A13 có diện tích 140,0m
2
 tại khu quy hoạch điều chỉnh trung tâm 

hành chính phường Nam Hà, liền kề lô đất của bà Thanh là lô đất của nhà thờ họ 

Trần Hậu có diện tích 91,8m
2
 cũng đã được thu hồi toàn bộ diện tích, tính toán 

bồi thường toàn bộ tài sản trên đất và đã được cấp tái định cư sang lô đất E2 có 

diện tích 116,6m
2
 khu quy hoạch điều chỉnh trung tâm hành chính phường Nam 

Hà (đến nay nhà thờ họ Trần Hậu đã được xây dựng ở vị trí mới. 

Như vậy: UBND phường khẳng định phần đất bà Nguyễn Thị Thanh trình 

trình bày chưa thu hồi và xin để làm nhà ở là không đúng, toàn bộ diện tích trên 

đã được thu hồi, bồi thường và tái định cư sang vị trí khác. UBND phường không 

nhất trí việc xin đất để làm nhà ở tại vị trí đã được nhà nước thu hồi. đề nghị bà 

Nguyễn Thị Thanh xây dựng nhà ở tại vị trí đã được nhà nước giao đất cho sử 

dụng. 

Yêu cầu gia đình bà Nguyễn Thị Thanh dời dọn toàn bộ tài sản, vật liệu xây 

dựng của gia đình đang để trên diện tích đã được nhà nước thu hồi, bàn giao mặt 

bằng cho phường quản lý trước ngày 31/8/2020, sau thời gian trên, gia đình không 

thực hiện, UBND phường tổ chức lực lượng xử lý theo quy định của pháp luật.  



Trên đây là tình hình thực tế, hồ sơ lưu trữ tại phường về quá trình thực 

hiện thu hồi, bồi thường và giải phóng mặt bằng đường Ngô Đức Kế. UBND 

phường trả lời bà Nguyễn Thị Thanh được biết để thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi;  
- T2 : Đảng ủy, HĐND 

- Chủ tịch, phó chủ tịch UBND; 

- Công an phường 

- CC Tư pháp, Địa chính-xây dựng; Đội TT ĐT 

- Bí thư chi bộ, tổ trưởng Tổ dân phố 8 
- Lưu:VP,UBND. 

 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

                   Trần Xuân Sơn 
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