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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ THÁI HOÀ 

Số:      /UBND-TNMT 

V/v Báo cáo nội dung kiến nghị của bà 
Nguyễn Thành Vinh, địa chỉ xóm 8, xã Nghĩa 
Thuận, thị xã Thái Hoà. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thái Hoà, ngày       tháng      năm 2022 

 

Kính gửi:  - UBND tỉnh Nghệ An; 

               - Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An; 

        - Thị uỷ Thái Hoà; 

        - Thường trực HĐND thị xã Thái Hoà;  

        - Ban tiếp công dân thị xã Thái Hoà; 

 

Thực hiện Công văn số 420/HĐND-TT ngày 24/10/2021 của Thường trực 

HĐND tỉnh; Công văn số 8113/UBND-CN ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh Nghệ 

An; Công văn số 23/HĐND-TT ngày 13/10/2021 của Thường trục HĐND thị xã; 

Công văn số 259-CV/ThU ngày 15/10/2021 của Thị uỷ Thái Hoà; Công văn số 

1471/UBND-BTCD ngày 29/10/2021 của UBND thị xã Thái Hoà về việc giao giải 

quyết đơn của công dân Nguyễn Thành Vinh thường trú tại xóm 8, xã Nghĩa Thuận  

với nội dung:  

Hộ gia đình đề nghị nhà nước bố trí tái định cư. Vị trí gia đình được bố trí tái 

định cư ở nơi nào?. 

Sau khi nhận được các văn bản giao việc. UBND thị xã Thái Hoà giao 

phòng Tài nguyên và môi trường, Hội đồng BTHTTĐC và GPMB kiểm tra, rà soát 

hồ sơ. Kết quả xin được báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An, 

Thường trục HĐND thị xã, Thị uỷ Thái Hoà, cụ thể như sau: 

- Ngày 10/11/2021 Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng 

mặt bằng phối hợp với UBND xã Nghĩa Thuận và các phòng, ban, ngành liên quan 

tổ chức buổi làm việc với hộ gia đình bà Nguyễn Thành Vinh và ông Trần Văn 

Toàn. Tại buổi làm việc hộ gia đình không đồng ý với phương án tái định cư đã 

được UBND thị xã Thái Hoà phê duyệt tại quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 

25/01/2016 và đề nghị được tái định cư tại chỗ (tái định cư lùi về phía sau).  

- Đối với nội dung kiến nghị của hộ gia đình về việc có nguyên vọng được tái 

định cư tại chỗ (tái định cư lùi về phía sau): 

+ Dự án đường giao thông vào trung tâm xã Nghĩa Hòa được phê duyệt 

dự án đầu tư tại Quyết định số 5781/QĐ.UBND-CN ngày 03/11/2009 của 
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UBND tỉnh, theo quy hoạch được duyệt, hộ ông Trần Văn Toàn (vợ là bà 

Nguyễn Thành Vinh) bị ảnh hưởng 02 thửa đất, gồm: thửa số thửa 101 tờ bản đồ 

số 05, diện tích được cấp GCN 100 m2, diện tích trong quy hoạch dự án 44,5 m2, 

diện tích còn lại ngoài phạm vi quy hoạch đường Trung tâm Nghĩa Hòa 55,5 m2; 

và thửa số 93 tờ bản đồ số 05, diện tích được cấp GCN 100 m2, diện tích trong 

quy hoạch dự án 53,2 m2, diện tích còn lại ngoài phạm vi quy hoạch đường 

Trung tâm Nghĩa Hòa 46,8 m2. Theo Quyết định số 208/QĐ.UBND ngày 

20/02/2014 của UBND thị xã Thái Hòa về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây 

dựng  tỷ lệ 1/500 các Khu tái định cư  phục vụ dự án đường giao thông vào 

Trung tâm xã Nghĩa Hòa, và Quyết định số: 2295/QĐ.UBND ngày 31/12/2014 

của UBND thị xã về việc điều chỉnh Quyết định số 208/QĐ.UBND ngày 

20/02/2014, thì thửa đất số 93 tờ bản đồ số 05, diện tích được cấp GCN 100 m2 

và thửa số thửa 101 tờ bản đồ số 05, diện tích được cấp GCN 100 m2 nằm trọn 

trong phạm vi quy hoạch của đường 24 m của khu quy hoạch của dự án Khu tái 

định cư  phục vụ dự án đường giao thông vào Trung tâm xã Nghĩa Hòa.  

+ Do diện tích còn lại của 02 thửa đất nêu trên nằm trong quy hoạch 

đường giao thông rộng 24 m, không đủ điều kiện để quy hoạch đất ở nông thôn; 

và có diện tích nhỏ hơn 80 m2, là diện tích tổi thiểu để được cấp Giấy chứng 

nhận nên không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận (theo quy định tại Khoản 

2, Điều 6, Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 ban hành quy 

định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh; và tại Điểm b, Khoản 1, Điều 3, Quyết định  số 16/2018/QĐ-UBND ngày 

03/4/2018 của UBND tỉnh về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá 

nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh).  

Vậy, thửa đất số 93 tờ bản đồ số 05, diện tích được cấp GCN 100 m2 và 

thửa số thửa 101 tờ bản đồ số 05, diện tích được cấp GCN 100 m2 hộ gia đình bà 

Nguyễn Thành Vinh đang sử dụng không đủ điều kiện được tái định cư tại chỗ. 

Do đó UBND thị xã Thái Hoà đã ban hành Quyết định thu hồi đất  đối với hộ gia đình 

bà Nguyễn Thành Vinh tại Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2016; phê 

duyệt phương án phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Quyết định số 

142/QĐ-UBND ngày 25/01/2016. 

- Đối với nội dung kiến nghị của hộ gia đình về việc vị trí gia đình được bố 

trí tái định cư ở nơi nào?. Trường hợp hộ gia đình thống nhất với phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư đã được UBND thị xã Thái Hoà phê duyệt tại quyết 

định số 142/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 thì vị trí để bố trí tái định cư cho hộ gia 
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đình tại khu quy hoạch tái định cư vị trí 3 (khu quy hoạch tái định cư cho dự án). 

UBND thị xã Thái Hoà sẽ chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, 

phòng Tài nguyên và môi trường, UBND xã Nghĩa Thuận cùng với hộ gia đình tổ 

chức bốc thăm đất tái định cư và giao đất theo quy định hiện hành.  

Vậy, UBND thị xã Thái Hoà kính báo cáo UBND tỉnh Nghệ An; Thường 

trực HĐND tỉnh Nghệ An; Thị uỷ Thái Hoà; Thường trực HĐND thị xã Thái Hoà 

được biết quá trình giải quyết đơn kiến nghị của gia đình bà Nguyễn Thành Vinh./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT; PCT UBND thị xã; (để B/C) 
- Lưu: VT; TNMT. 

TM. UBND THỊ XÃ THÁI HOÀ 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
Hồ Thanh Phong 
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