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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

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

Số: 2250 /UBND-CNXD
V/v giải quyết vướng mắc
trong công tác bồi thường, hỗ
trợ, giải phóng mặt bằng dự
án Khu đô thị mới Nghĩa Phú,
thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 5 năm 2019

Kính gửi:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Quảng Ngãi.
Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi tại Công văn số
1943/UBND ngày 12/4/2019 và đề xuất của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi
trường tại Công văn số 1768/STNMT-ĐĐBĐVT ngày 26/4/2019 về việc giải
quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự
án Khu đô thị mới Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh
thống nhất như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên,
cụ thể:
1. Đối với hộ ông Phan Thanh Doãn: Cho phép tính hỗ trợ bằng 80% giá
trị bồi thường tài sản vật kiến trúc và khối lượng đất đào hồ nuôi trồng thủy
sản sau khi địa phương xác nhận và chịu trách nhiệm về nguồn gốc, quá trình
sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất đai, khối lượng đào hồ nuôi trồng thủy
sản của hộ ông Phan Thanh Doãn.
UBND thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm giải quyết trong trường
hợp hộ ông Doãn quay lại so bì với mức hỗ trợ tại dự án Đường bờ Nam sông
Trà Khúc và không được vận dụng để giải quyết trường hợp tương tự (nếu
có); trường hợp phát sinh so bì đối với trường hợp tương tự, UBND thành phố
Quảng Ngãi tự chịu trách nhiệm giải quyết.
2. Đối với hộ ông Đặng Văn Cầu: Cho phép tính hỗ trợ bằng 40% giá trị
bồi thường tài sản vật kiến trúc và khối lượng đất đào hồ sau khi địa phương
xác nhận và chịu trách nhiệm về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, tình trạng
tranh chấp đất đai, khối lượng đào hồ nuôi trồng thủy sản của hộ ông Đặng
Văn Cầu.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, địa phương và đơn vị có liên quan
khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng , Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Nông nghiệp và PTNT;
- VPUB: CVP, NNTN, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD. pbc141
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