ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1149 /UBND

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Điện Bàn, ngày

03

tháng 7 năm 2019

V/v trả lời ông Lê Văn Dũng, địa chỉ:
khối phố 2A, phường Điện Nam Bắc

Kính gửi: Ông Lê Văn Dũng, trú tại khối phố 2A,
phường Điện Nam Bắc.
Ngày 12/6/2019, Ủy ban nhân dân thị xã nhận đơn khiếu nại ghi ngày
16/5/2019 của ông Lê Văn Dũng, địa chỉ: khối phố 2A, phường Điện Nam Bắc
(Đơn được Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đến theo Công văn số 161/BTCD-NV1
ngày 04/6/2019). Nội dung đơn khiếu nại như sau:
- Yêu cầu xem xét lại giá đền bù (một giá trên cùng diện tích đất của gia
đình ông đang ở) tại dự án đường trục chính Khu CN Điện Nam - Điện Ngọc, yêu
cầu đo đạc thực tế diện tích đất mà gia đình ông đang ở;
- Nếu giải tỏa trắng thì yêu cầu giải quyết tái định cư tại chỗ và bán 03 lô
đất cho ba đứa con theo giá tái định cư.
Sau khi xem xét nội dung đơn trên, UBND thị xã có ý kiến như sau:
Trước đây, ông Lê Văn Dũng đã gửi đơn khiếu nại với nội dung trên đến
UBND thị xã. Sau khi nghiên cứu nội dung đơn và các quy định pháp luật có liên
quan, ngày 27/02/2019, UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 105/TB-UBND
về việc không thụ lý đơn khiếu nại của ông Lê Văn Dũng (Lý do: thời hiệu khiếu
nại đã hết mà không có lý do chính đáng).
Vậy, UBND thị xã trả lời cho ông Lê Văn Dũng được rõ.
(Gửi kèm theo bản gốc Thông báo số 105/TB-UBND ngày 27/02/2019 của
UBND thị xã)
Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Thanh tra tỉnh;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- Chủ tịch UBND thị xã (b/c);
- Đ/c Nguyễn Đạt - PCT UBND thị xã (b/c);
- Các ngành: Thanh tra, PTQĐ, TN-MT;
- UBND phường Điện Nam Bắc;
- C,PVP,CV (Huệ, Chi);
- Lưu: VT, c.Thuan.
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