ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Số: 409 /UBND.GPMB
Về việc giải quyết trả lời kiến nghị
ông Phạm Hồng Thực xóm 3, xã Hưng
Yên Nam, ảnh hưởng dự án đường bộ
Cao tốc Bắc - Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hưng Nguyên, ngày 23 tháng 03 năm 2022

Kính gửi: Ông Phạm Hồng Thực, xóm 3 xã Hưng Yên Nam.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 139/UBND-TD ngày
9/3/2022 về việc xử lý đơn thư công dân, sau khi xem xét đơn của hộ ông Phạm
Hồng Thực, trú tại xóm 3 xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, UBND huyện
Hưng Nguyên báo cáo như sau:
Thực hiện công tác GPMB dự án đường bộ Cao tốc Bắc – Nam đi qua địa
bàn xóm 3 xã Hưng Yên Nam có 12 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 5 hộ bị ảnh
hưởng một phần, trong đó có hộ ông Phạm Hồng Thực có thửa đất số 155, diện tích
553,7 m2, diện tích ảnh hưởng 248,9 m2, diện tích còn lại 304,8 m2, có chiều dài
bám đường cao tốc lớn, nằm dưới chân rú Rậm, có nguy cơ sạt lở cao, do đó UBND
huyện đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên - Môi trương xin ý kiến thu hồi phần diện
tích của hộ gia đình đề nghị và Sở Tài nguyên – Môi trường đã có Văn bản số
1330/STNMT-QLĐĐ ngày 11/3/2022 về việc thu hồi phần diện tích còn lại khi nhà
nước thu hồi đất thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam đoạn qua huyện
Hưng Nguyên. Sau khi có văn bản của Sở Tài nguyên – MT, căn cứ các quy định
hiện hành của nhà nước, Hội đồng GPMB đã tiến hành lập hồ sơ thu hồi phần diện
tích còn lại cho hội gia đình, ngày 14/03/2022 UBND huyện đã tiến hành bàn giao
đất cho hộ gia đình đúng quy định.
Vậy, UBND huyện Hưng Nguyên trả lời cho ông Phạm Hồng Thực được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HĐND tỉnh(B/c);
- UBND tỉnh Nghệ An (B/c);
- UBMTTQ tỉnh Nghệ An (B/c);
- Huyện ủy (để b/c);
- Chủ tịch, Phó CT UBND huyện (b/c)
- Ban tiến công dân huyện;
- Lưu: VT, GPMB.
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