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THÔNG BÁO 
Về kết quả xử lý đơn khiếu nại 

 

Kính gửi: Ông Nguyễn Đăng Bảy, hiện trú tại 553 Nguyễn Hữu Thọ, phường 

Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 
 

 UBND huyện Hòa Vang nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đăng 

Bảy, sinh năm 1958, CMND số 201774910, trú tại 553 Nguyễn Hữu Thọ, phường 

Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Nội dung khiếu nại “việc 

UBND huyện Hòa Vang không thực hiện Quyết định thi hành án đền bù thu hồi 

đất”- đất thuộc dự án Đường Hoàng Văn Thái nối dài đi Bà Nà, huyện Hòa 

Vang, thành phố Đà Nẵng. 

 Sau khi xem xét nội dung đơn, các kết quả giải quyết trước đây và kết quả 

tại buổi làm việc ngày 10/3/2022 của Thanh tra huyện. UBND huyện trả lời cho 

ông như sau: 

 1. Việc thực hiện nội dung Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 

43/2020/HC/QĐ-CTHADS ngày 24/6/2020 của Cục Thi hành ánh dân sự thành 

phố Đà Nẵng 

Sau khi quyết định thi hành án có hiệu lực ngày 24/6/2020, UBND huyện đã 

báo cáo trình UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh cụ thể tại Quyết định số 

1227/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 với nội dung phù hợp nội dung Quyết định thi 

hành án: Hủy kết quả phê duyệt hỗ trợ và thu hồi lại số tiền đã hỗ trợ tại Quyết 

định 1088/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng các mục 

sau:  Hỗ trợ thêm cây cối hoa màu 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng), hỗ trợ 

thêm chấp hành nhận tiền, bàn giao mặt bằng 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu 

đồng), hỗ trợ thêm cho ông Nguyễn Đăng Bảy là Bộ đội công tác lâu năm, hiện 

mất sức lao động 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). Điều chỉnh thành mức hỗ 

trợ và chi trả bổ sung cho chủ hộ như sau: Hỗ trợ thêm tiền nộp tiền đất chênh 

lệch giữa lô phụ và lô chính đường 5m5 Khu tái định cư phía Tây bắc khu số 6 - 

ĐT 602 thành tiền 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng).  

Sau đó, Hội đồng Bồi thường dự án (Ban GPMB huyện Hòa Vang) đã thông 

báo và mời chủ hộ ký nhận theo Thông báo số 102/TB-BGPMB ngày 15/4/2021 và 

ông đã ký nhận ngày 16/4/2021. 

 Như vậy, UBND huyện đã tiến hành các biện pháp để thực hiện bản án theo 

Quyết định thi hành án số 43/2020/HC/QĐ-CTHADS ngày 24/6/2020 của Cục 

Thi hành ánh dân sự thành phố Đà Nẵng. 

 2. Nội dung khiếu nại của ông “về việc UBND huyện Hòa Vang không 

thực hiện Quyết định thi hành án đền bù thu hồi đất” là thuộc thẩm quyền giải 
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quyết của Cục Thi hành án dân sự thành phố. Hướng dẫn ông liên hệ Cục Thi 

hành án thành phố để được yêu cầu thực hiện thi hành án. 

 Vậy, UBND huyện thông báo kết quả lần cuối để ông Nguyễn Đăng Bảy 

được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bí thư Thành ủy (thay báo cáo); 

- HĐND&UBND thành phố; 

- Thanh tra huyện; 

- Ban GPMB huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Lưu: VT,TTH (Thg)07. 
 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH  

 
 

 
 

Phan Văn Tôn 
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