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THÔNG BÁO
Không thụ lý nội dung khiếu nại của ông Lê Văn Dũng
(người được đồng thừa kế của bà Vương Thị Đó ủy quyền khiếu nại),
trú tại khối phố 2A, phường Điện Nam Bắc
Ủy ban nhân dân thị xã nhận các nội dung khiếu nại của ông Lê Văn Dũng
(người được đồng thừa kế của bà Vương Thị Đó ủy quyền khiếu nại), trú tại khối
phố 2A, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn liên quan đến việc giải quyết bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư và các quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của
UBND thị xã đối với hộ bà Vương Thị Đó (đã mất, mẹ của ông Lê Văn Dũng) và
của hộ ông Lê Văn Dũng tại dự án Khu tái định cư hai bên đường trục chính
trung tâm vào Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (theo đơn khiếu nại ghi
ngày 16/10/2018 và Báo cáo số 02/BC-TTTX ngày 07/01/2019, Báo cáo số
12/BC-TTTX ngày 19/02/2019 của Thanh tra thị xã):
- Yêu cầu xác định lại đúng diện tích đất thực tế mảnh vườn gia đình ông
đang ở, xem xét lại giá bồi thường về đất, bồi thường cho toàn bộ diện tích đất
theo giá đất ở; ngoài 02 lô đất trong phương án bồi thường tái định cư trước đây,
yêu cầu bố trí thêm 02 lô đất tái định cư, nếu không được thì làm đường đến đâu,
bồi thường đến đó.
- Yêu cầu giải quyết cho gia đình ông được mua 03 lô đất theo giá ưu đãi
của Nhà nước khi bị giải tỏa trắng.
Sau khi xem xét nội dung khiếu nại trên và Báo cáo số 02/BC-TTTX ngày
07/01/2019, Báo cáo số 12/BC-TTTX ngày 19/02/2019 của Thanh tra thị xã,
UBND thị xã có ý kiến như sau:
Theo các báo cáo trên của Thanh tra thị xã thì tại buổi làm việc giữa Thanh
tra thị xã với ông Lê Văn Dũng thì ông Dũng xác nhận rằng: Ông đã nhận được
đầy đủ các quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
của hộ bà Vương Thị Đó (đã mất - mẹ của ông Dũng) và của hộ ông Lê Văn
Dũng (quyết định sau cùng ông nhận được vào ngày 11/10/2017); gia đình ông
không đồng ý với nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của UBND thị xã;
tuy nhiên, lúc nhận được các quyết định trên của UBND thị xã thì các cơ quan
vẫn chưa tiến hành giải phóng mặt bằng thửa đất của gia đình ông nên ông không
có ý kiến gì; sau đó, khi làm việc với Trung tâm Phát triển Quỹ đất, UBND
phường Điện Nam Bắc thì các nguyện vọng của gia đình ông về thu hồi đất, bồi
thường, tái định cư không được chấp nhận; vì muốn nhanh chóng giải quyết
nguyện vọng của gia đình, cũng như có mặt bằng sạch để làm nhà mới nên ông
gửi đơn khiếu nại đề ngày 16/10/2018.
Theo Điều 9 Luật Khiếu nại năm 2011: “Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể
từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính,
hành vi hành chính”.

Theo khoản 6, Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011: “Khiếu nại thuộc một
trong các trường hợp sau đây không được thụ lý giải quyết: 6. Thời hiệu, thời hạn
khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng”.
Từ những cơ sở trên, nhận thấy nội dung khiếu nại trên của ông Lê Văn
Dũng (người được đồng thừa kế của bà Vương Thị Đó ủy quyền khiếu nại) đến
nay là đã hết thời hiệu khiếu nại mà không có lý do chính đáng (quá 12 tháng kể
từ ngày 11/10/2017). Căn cứ khoản 6, Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011, UBND
thị xã không thụ lý nội dung khiếu nại của ông Lê Văn Dũng, đồng thời hủy
Thông báo số 554/TB-UBND ngày 06/11/2018 của UBND thị xã.
Vậy, UBND thị xã thông báo cho ông Lê Văn Dũng và các cơ quan liên
quan được biết.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã (b/c);
- Phòng TN-MT;
- Thanh tra thị xã;
- Trung tâm PTQĐ;
- UBND phường Điện Nam Bắc;
- Ông Lê Văn Dũng;
- C,PVP; CV (Huệ);
- Lưu: VT, c. Thuan.
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