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Số:          /UBND-NC Thuận Bắc, ngày        tháng 9  năm 2022 

V/v trả lời nội dung đơn 

của bà Phạm Thị Cái. 
 

 

 
Kính gửi: 

 

 
 

Phạm Thị Cái, cư ngụ tại thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc 

Phong, huyện Thuận Bắc. 
 

Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc tiếp nhận đơn khiếu nại của bà Phạm 

Thị Cái, cư ngụ tại thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc (đơn nghi 

ngày 15/8/2022). Nội dung khiếu nại việc UBND huyện Thuận Bắc ban hành 

Thông báo thu hồi đất của gia đình khi chưa được gia đình bà đồng ý (áp đặt) để 

thực hiện dự án phát triển thủy lợi phục vụ nông nghiệp công nghệ cao Nhơn 

Hải-Thanh Hải, thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh chịu 

ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDEAP/ADB8) tỉnh Ninh Thuận. Sau khi kiểm tra 

nội dung khiếu nại của bà Phạm Thị Cái, Ủy ban nhân dân huyện trả lời đơn của 

bà cụ thể như sau: 

* Căn cứ pháp lý:  Dự án phát triển thủy lợi phục vụ nông nghiệp công 

nghệ cao Nhơn Hải-Thanh Hải, thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước 

cho các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDEAP/ADB8) tỉnh Ninh Thuận 

thuộc dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 

và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chủ trương đầu tư, tại Quyết định 

số 516/QĐ-TTg ngày 18/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh 

hưởng bởi hạn hán”, Quyết định 1815/QĐ-TTg ngày 24/12/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án “Nâng cao 

hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán” và được Hội 

đồng nhân tỉnh phê duyệt Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 25/3/2022. 

Căn cứ Điều 50 Quyết định số 64/2013/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của 

UBND tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

 Từ cơ sở trên UBND huyện đã ban hành Thông báo thu hồi đất để thực 

hiện Dự án phát triển thủy lợi phục vụ nông nghiệp công nghệ cao Nhơn Hải-

Thanh Hải, thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh chịu ảnh 

hưởng bởi hạn hán (WEIDEAP/ADB8) tỉnh Ninh Thuận là đảm bảo theo quy 

định, không mang tính áp đặt theo trong đơn Bà phản ảnh. 
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 Ngày 30/8/2022 UBND xã Bắc Phong phối hợp Chủ đầu tư Tổ chức thực 

hiện bồi thường đã mời các hộ dân họp phổ biến đến người dân trong khu vực 

có đất thu hồi và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của cấp xã, 

niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu 

dân cư nơi có đất thu hồi. Kết quả đa phần các hộ dân đều đồng tình ủng hộ chủ 

trương để thực hiện dự án. 

* Việc bà phản ánh Phòng Tài nguyên và Môi trường tự ý đi khảo sát và 

đo đạc khi chưa có sự đồng ý của gia đình bà: Qua báo cáo của cơ quan chuyên 

môn việc khảo sát đo đạc lập số liệu làm cơ sở cho việc ban hành thông báo thu 

hồi đất, đồng thời làm cơ sở cho việc tính toán bồi thường khi nhà nước thu hồi 

đất thuộc Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh) thực hiện, do đó việc bà phản ánh nêu trên là 

không có cơ sở. 

Ủy ban nhân dân huyện trả lời cho bà Phạm Thị Cái được rõ, đề nghị Bà 

hợp tác và chấp hành theo quy định pháp luật./. 

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- TTHĐND tỉnh (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;          
- Phòng TNMT;  

- Thanh tra huyện; 

- BNNPTNT Ninh Thuận; 
- TTPTQĐ huyện; 

- UBND xã Bắc Phong; 

- Lưu VT, TCD.                                                        

                

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Bình 
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