ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1463 /UBND

Điện Bàn, ngày

23

tháng 8 năm 2018

V/v trả lời đơn của ông Trương
Diệp, trú tại thôn Phong Thử 1, xã
Điện Thọ

Kính gửi: Ông Trương Diệp.
Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn nhận đơn của ông Trương Diệp, trú tại
thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ. Nội dung: “Kiến nghị được mua lại đất TĐC
do ảnh hưởng dự án Khu tái định cư đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi”.
Sau khi xem xét nội dung đơn trên và Báo cáo số 181/BC-PTQĐ ngày
08/8/2018 của Trung tâm phát triển quỹ đất và các hồ sơ, tài liệu liên quan,
UBND thị xã có ý kiến như sau:
Tại Thông báo số 401/TB-UBND, ngày 22/9/2016 của UBND thị xã Điện
Bàn về Kết luận của Phó chủ tịch UBND thị xã-Phan Minh Dũng tại cuộc họp
giao ban giải quyết một số tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB liên quan
đến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đoạn qua xã Điện Thọ có nêu: “Đối
với hộ ông Trương Diệp: Diện tích trong Giấy CNQSD đất là 1.064m2, diện tích
đất vườn bị thu hồi 702m2 thuộc diện TĐC tại chỗ; nếu hộ gia đình có nguyện
vọng mua đất trong khu TĐC thì UBND thị xã thống nhất bán một lô đất TĐC,
diện tích không quá 200m2 theo giá đất được UBND tỉnh phê duyệt”.
Từ cơ sở nêu trên, việc hộ ông có đơn kiến nghị được mua đất TĐC do
ảnh hưởng dự án Khu tái định cư đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, đề nghị
ông liên hệ Trung tâm phát triển quỹ đất để được hướng dẫn cụ thể.
Vậy, UBND thị xã trả lời cho ông Trương Diệp rõ./.
Nơi nhận:
- CT. UBND thị xã (b/c);
- TT PTQĐ;
- UBND xã Điện Thọ;
- Như trên;
- PVP;
- Lưu: VT, c. Huệ.
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