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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - cư trú 

tại Khu dân cư số 7, khiếu nại việc bồi thường khi thu hồi đất 

(lần đầu) 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 (đã được sửa 

đổi, bổ sung năm 2019); 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số  38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 

năm (01/01/2020-31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Xét Đơn khiếu nại đề ngày 13/12/2021 của bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – 

thường trú tại Khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo. 

Theo báo cáo của Thanh tra huyện Côn Đảo tại Báo cáo số 513/BC-TTr 

ngày 05/8/2022 về kết quả xác minh khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – cư 

trú tại Khu dân cư số 7, khiếu nại việc bồi thường khi thu hồi đất (Sửa đổi, bổ 

sung); với các nội dung sau đây: 

I. NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Khu dân cư số 7, khiếu nại Quyết định số 

1198/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND huyện Côn Đảo về việc phê duyệt 

kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với hộ bà 

Nguyễn Thị Thanh Tâm – thường trú Khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu để thực hiện dự án xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư trung tâm huyện Côn Đảo. 

- Căn cứ để khiếu nại: Theo ý kiến trình bày của bà Nguyễn Thị Thanh Tâm 

thì căn cứ các quy định hướng dẫn xác định loại đường và xác định vị trí đất tại 

Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020-31/12/2024) 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì vị trí phần diện tích đất 1.260,8 m2 thuộc 

một phần thửa đất số 05 – tờ bản đồ số 13 (mới) bị thu hồi là thuộc vị trí 01 và vị 
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trí 02 tính từ ranh giới mặt tiền hợp pháp của thửa đất đường Nguyễn Văn Linh. 

Do đó, việc UBND huyện xác định toàn bộ phần diện tích đất bị thu hồi trên đều 

nằm trong vị trí 05 là không đúng quy định, làm hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp 

của bà Tâm.  

* Yêu cầu người khiếu nại: Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm đề nghị UBND 

huyện xem xét điều chỉnh, sửa đổi vị trí phần diện tích đất đã thu hồi từ vị trí 05 

sang vị trí 01 và vị trí 02, từ đó tính lại số tiền đền bù cho bà Nguyễn Thị Thanh 

Tâm theo đúng quy định. 

II. KẾT QUẢ XÁC MINH NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

1. Về hồ sơ thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất của gia đình 

bà Nguyễn Thị Thanh Tâm 

- Ngày 16/12/2019, UBND huyện Côn Đảo ban hành Thông báo số 471/TB-

UBND thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Thanh Tâm để đầu tư xây dựng công trình: 

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trung tâm huyện Côn Đảo. 

- Ngày 19/02/2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện lập Biên bản số 

03/BB-PTQĐ kiểm kê nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư xây 

dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trung tâm huyện Côn Đảo. 

- Ngày 16/11/2021, UBND huyện Côn Đảo ban hành Quyết định số 

1190/QĐ-UBND về việc thu hồi 1.260,8 m2 đất của hộ bà Nguyễn Thị Thanh Tâm 

– thường trú Khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo đang sử dụng để thực hiện dự án Hạ 

tầng kỹ thuật khu tái định cư trung tâm huyện Côn Đảo. 

- Cùng ngày 16/11/2021, UBND huyện Côn Đảo ban hành Quyết định số 

1198/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất đối với hộ bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – thường trú Khu dân 

cư số 7, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ 

thuật khu tái định cư trung tâm huyện Côn Đảo. 

2. Về nội dung khiếu nại yêu cầu điều chỉnh, sửa đổi vị trí phần diện 

tích đất đã thu hồi từ vị trí 05 sang vị trí 01 và vị trí 02, từ đó tính lại số tiền 

đền bù cho bà Nguyễn Thị Thanh Tâm theo đúng quy định 

a) Đối với việc xác định vị trí đất khi thực hiện thủ tục tặng cho quyền sử 

dụng đất. 

Ngày 19/12/2013, ông Nguyễn Phùng Thắng và bà Nguyễn Thị Thảo tặng 

cho quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (Hợp đồng tặng cho quyền 

sử dụng đất được Phòng Tư pháp huyện Côn Đảo chứng thực ngày 19/12/2013, số 

chứng thực 281, Quyển số 01 TP/CC-SCT/HĐGD). Khi thực hiện thủ tục tặng cho 

và xác định nghĩa vụ tài chính của người nhận tặng cho quyền sử dụng đất, các cơ 

quan chức năng xác định thửa đất số 125 – tờ bản đồ số 25 của bà Nguyễn Thị 

Thanh Tâm được tặng cho gồm có 03 vị trí để tính nghĩa vụ thuế là vị trí 01, vị trí 

02 và vị trí 03. Việc xác định vị trí đất là vị trí 01, 02 và 03 tại Phiếu chuyển số 

88/PC ngày 23/12/2013 của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (nay là Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện) là căn cứ theo quy định tại điểm b, khoản 

1, Điều 2 Quy định Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của 
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UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, theo đó quy định: “b.1) Áp dụng đối với thửa đất 

nằm ở đường giao thông chính, ven đầu mối giao thông: 

- Vị trí 1: 50m đầu tính từ lộ giới hợp pháp của đường giao thông chính, ven 

đầu mối giao thông, trường hợp chưa có lộ giới thì được tính từ ranh giới mặt tiền 

hợp pháp trở vào; 

- Vị trí 2: Sau mét thứ 50 của vị trí 1 đến mét thứ 100; 

- Vị trí 3: Sau mét thứ 100 của vị trí 2 đến mét thứ 150; 

- Vị trí 4: Sau mét thứ 150 của vị trí 3 đến mét thứ 200”. 

Tuy nhiên đến nay, Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã hết hiệu lực thi hành. Việc xác định vị trí đất 

hiện nay được thực hiện Quyết định số  38/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng  12 năm 

2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định Bảng giá 

các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020-31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 

b) Về xác định vị trí đất khi thu hồi đất thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư trung tâm huyện Côn Đảo 

Việc xác định vị trí đất khi thu hồi và bồi thường, hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị 

Thanh Tâm được thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 4 Quy định 

Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020-31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu được ban hành kèm theo Quyết định số  38/2019/QĐ-UBND ngày 

20 tháng  12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể quy 

định: “Trong trường hợp thửa đất không có lối ra hợp pháp đến đường chính thì 

vị trí đất được xác định là vị trí 5 của đường chính gần nhất (có khoảng cách ngắn 

nhất tính từ tâm thửa đất đến đường đó), nhưng có mức giá không cao hơn mức 

giá vị trí 5 thấp nhất tính theo các thửa đất có lối ra hợp pháp liền kề trực tiếp với 

thửa đất này”. 

Ngày 16/11/2021, UBND huyện Côn Đảo ban hành Quyết định số 

1198/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất đối với hộ bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – thường trú Khu dân 

cư số 7, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ 

thuật khu tái định cư trung tâm huyện Côn Đảo; theo đó xác định phần diện tích 

đất 1.260,8 m2 thuộc một phần thửa đất số 05 – tờ bản đồ số 13 (mới) của bà 

Nguyễn Thị Thanh Tâm bị Nhà nước thu hồi đất là vị trí 05 trên cơ sở việc xác 

định vị trí đất của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện. 

Theo xác nhận của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện tại công văn 

số 444/CV-CNVPĐKĐĐ ngày 22/12/2021 và của Phòng Tài nguyên và Môi 

trường tại công văn số 68/TNMT ngày 18/01/2022; theo đó, phần diện tích đất 

1.260,8 m2 thuộc một phần thửa đất số 05 – tờ bản đồ số 13 (mới) của bà Nguyễn 

Thị Thanh Tâm bị Nhà nước thu hồi đất là thửa đất không có cạnh tiếp giáp đường 

Nguyễn Văn Linh (tuyến đường có quy định trong bảng giá đất) và thuộc trường 

hợp thửa đất không có lối ra hợp pháp đến đường chính, đo đó, việc xác định vị trí 

thửa đất là thuộc vị trí 05 là đúng theo quy định tại Quyết định số 38/2019/QĐ-

UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh. 
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* Như vậy, phần diện tích đất 1.260,8 m2 thuộc một phần thửa đất số 05 – tờ 

bản đồ số 13 (mới) của bà Nguyễn Thị Thanh Tâm bị Nhà nước thu hồi đất là thửa 

đất không có cạnh tiếp giáp đường Nguyễn Văn Linh (tuyến đường có quy định 

trong bảng giá đất) và thuộc trường hợp thửa đất không có lối ra hợp pháp đến 

đường chính, do đó, việc xác định vị trí thửa đất là thuộc vị trí 05 là đúng theo quy 

định tại Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu. 

III. KẾT QUẢ ĐỐI THOẠI 

Ngày 10/8/2022, UBND huyện Côn Đảo đã tổ chức đối thoại với gia đình bà 

Nguyễn Thị Thanh Tâm về nội dung khiếu nại. Qua đối thoại, ông Lại Văn Lợi 

(chồng bà Nguyễn Thị Thanh Tâm) cùng gia đình không thống nhất với kết quả 

xác minh của Thanh tra huyện về xác định vị trí đất và tiếp tục khiếu nại đề nghị 

xác định lại vị trí đất bồi thường từ vị trí 05 chuyển sang vị trí 01 và vị trí 02. 

IV. KẾT LUẬN 

Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 4 Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 

năm (01/01/2020-31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được ban hành 

kèm theo Quyết định số  38/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng  12 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ kết quả xác minh trên, UBND huyện Côn Đảo kết luận nội dung 

khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thanh Tâm là sai toàn bộ. 

- Phần diện tích đất 1.260,8 m2 thuộc một phần thửa đất số 05 – tờ bản đồ số 

13 (mới) của bà Nguyễn Thị Thanh Tâm bị Nhà nước thu hồi đất là thửa đất không 

có cạnh tiếp giáp đường Nguyễn Văn Linh (tuyến đường có quy định trong bảng 

giá đất) và thuộc trường hợp thửa đất không có lối ra hợp pháp đến đường chính, 

do đó, việc xác định vị trí thửa đất là thuộc vị trí 05 là đúng theo quy định tại 

Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 

- Việc bà Nguyễn Thị Thanh Tâm khiếu nại yêu cầu điều chỉnh, sửa đổi vị 

trí đất đã thu hồi từ vị trí 05 sang vị trí 01 và vị trí 02, từ đó tính lại số tiền bồi 

thường, hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Thanh Tâm là không có cơ sở thực hiện. 

Từ những nhận định và căn cứ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Giữ nguyên Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của 

UBND huyện Côn Đảo về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

khi nhà nước thu hồi đất đối với hộ bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – thường trú Khu 

dân cư số 7, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để thực hiện dự án xây dựng 

công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trung tâm huyện Côn Đảo. 

Điều 2. Không giải quyết yêu cầu của bà Nguyễn Thị Thanh Tâm về: 

- Điều chỉnh, sửa đổi vị trí đất thu hồi, bồi thường từ vị trí 05 sang vị trí 01 

và vị trí 02. 
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- Điều chỉnh số tiền bồi thường về đất về đất khi thu hồi. 

Điều 3. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày nhận được quyết định 

này, nếu không đồng ý với nội dung giải quyết khiếu nại, bà Nguyễn Thị Thanh 

Tâm có quyền khiếu nại lần hai đến Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bà 

Nguyễn Thị Thanh Tâm có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân 

theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính. 

Điều 4. Chánh Văn phòng huyện, Chánh Thanh tra huyện, Trưởng phòng 

Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

     
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- TTr. Huyện uỷ (b/c); 

- TTr. Hội đồng nhân dân huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; 

- Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện; 

- Hội Nông dân huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin (đăng công khai 

trên Cổng thông tin điện tử huyện); 

- Ban Tiếp công dân tỉnh ( đ/b); 

- Trưởng Khu dân cư số 7 (niêm yết công khai tại 

Nhà văn hóa Khu dân cư); 

- Niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả huyện; 

- Lưu: VT, TTr. 

CHỦ TỊCH 

 

 

  



uc BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN CON DAO Dc Ip — Tir do —  Hnh phác 

Con DOo, ngày 10 thOng 8 nám 2022 

THÔNG BAO 
Kt qua ti duc hp di thoi cong dan 

bà Nguyen Th Thanh Tam - Khu dan ctr s 7, huyn Con Dão, 
tinh Ba Rja — Vflng Tàu 

Vào lüc 08 gii 00 phüt, ngày 10/8/2022 tai Phông h9p Uy ban nhân dan 
huyn Con Dào (UBND huyn), ông HuS'nh Trung San - Phó Chü tjch UBND 
huyn dâ chU trI cuc hçp dôi thoi giài quyêt khiêu ni cüa bà Nguyn Thj Thanh 
Tam - Khu dan cu so 7, huyn COn Dâo, khiêu ni ye vic bôi thuông, h trçr khi 
Nba nuâc thu hOi dat dê thrc hin dr an xây dirng cOng trInh H tang k thut khu 
tái djnh ctr khu trung tam huyn Con Dào. Tham dij cuc hp có di din Lành dao 
các Ca quan, dan v lien quan, Truâng Khu dan cu so 7(Theo Gidy m&i s 
331/GM- UBND ngày 09/8/2022 cia UBND huyn) và dai  din gia dInh bà Nguyn 

Thj Thanh Tam - Khu dan cu so 7, huyn Con Dâo, gôm: Ong Nguyen Phüng 
Thang (cha rut), bà Nguyen Th Thão (mc rut) và ông Lê Van Lçci (chông). 

Sau khi nghe bà Büi Thj Phuang Dung - Truâng Ban Tip cong dan huyn 
tuyên bô l do, thông qua ni dung buôi dôi thoai; phát biêu cUa ông Hu'nh Trung 
San - Phó ChU tjch UBND huyn - Chü trI cuc hcp; ông Büi Htru The - Chánh 
Thanh tra huyn thông qua Báo cáo so 513/BC-TTr ngày 05/8/2022 cüa Thanh tra 
huyn ye kêt qua xác minh ni dung khiêu ni cüa bà Nguyn Thj Thanh Tam - Cu 
trü ti Khu dan cu so 7, khiêu nai ye vic bôi thung khi thu hôi dat; ' kiên trInh 
bay cüadi din gia dInh bà Nguyn Th Thanh Tam và các 'kiên thào lu.n, dé 
xuât, kiên nghj cüa các ca quan, don vj lien quan tham d buOi dOi thoti. Nhàm 
giâi quyêt khiêu ni cüa gia dInh bà Nguyn Thj Thanh Tam, hçip tInh, hçip 1, 
khách quan, theo dung quy djnh cüa pháp 1ut, ông HuS'nh Trung San - Phó Chü 
tjch UBND huyn két lun thu sau: 

1. Ni dung khiu nai  cüa bà Nguyn Thj Thanh Tarn là sai toàn b. Cu th: 

Phn din tIch Mt 1.260,8 m2  thuc mt phn thi:ra Mt s 05 — t?Y ban d s 
13 (mâi) cüa bà Nguyen Thj Thanh Tam bj Nlià nuâc thu hOi dat là thfxa dat kbông 
cO cnh tiép giáp duing Nguyen Van Linh (tuyên dung có quy djnh trong bang 

giá dat) và thuc tru1ng hçip thira dat khOng cO lOi ra hcrp pháp den duOng chInb, 

do d, vic xác djnh vj trI thcra dat là thuc vj trI 5 là dung theo quy djnh ti Quyêt 
djnh s 38/2019/QD-UBND ngày 20/12/2019 cüa UBND tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

Do d, yiêc bà Nguyn Thj Thanh Tam khiu ni yëu cAu diu chinh, stra 
dôi v trI phân din tIch dat dã thu hOi là vj trI 1 yà vj trI 2, ti'r do tinh li so tiên bôi 
thuà'ng, h trçi cho bà Nguyen Thj Thanh Tam là không CO ca s thrc hin. 

2. Giao Thanh tra huyn: Can cr kt qua xac minh tai Báo cáo s 513/BC-
TTr ngày 05/8/2022 cüa Thanh tra huyn và két qua to chirc dOi thoi ngày 

St:  3j6  /TB-UBND 
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10/8/2022, tham mini UBND huyn Con Dão ban hành quyêt djnh giãi quyêt khiêu 
ni lan dâu theo quy djnh. 

3. Yêu cu h gia dInh bà Nguyen Th! Thanh Tam 

- Phát huy tinh thin hcp tác, phi hcip cuing chInh quyn dja phi.rang, nghiêm 
tue chap hành các chü trucmg cüa nhà rnthc theo quy djnh cüa pháp 1ut, sóm bàn 
giao mt bang dê dir an xây dirng cong trInh H tang k thut khu tái djnh cu khu 
trung tam huyn Con Dão triên khai diing tiên d. 

- Sau khi có Quyt djnh giâi quy& khiu nai  1tn du cüa UBND huyn, 
trong trumg hcTp gia dmnh bà Nguyn Thj Thanh Tam không dông ', có quyên thirc 
hin tiêp các quyên cong dan theo quy djnh cüa pháp 1ut (Gti dcrn Khiêu ngi lan 
hai den Chü tich UBND tinh hoác khài kiên vu an hành chInh ti Tôa an nhán dan 
các cap). 

4. Di voi ni dung kin ngh cüa ông Lê Van W (chongbà NguyênThj 
Thanh Tam) ye vlçc de ngh UBND huyçn xem xet, giai quyet cap dat 011o tai 
djnh cii hoc giãi quyêt cho gia dInh ông Lçi duVc  thuê, thuê mua 01 can h 
nhà r xã hi huyn Con Dão: Giao Phông Tài nguyen và Môi tru&ng chü tn, phôi 
hçip các ca quan dan vi lien quan, tiên hành kháo sat, xem xét tham mu.ru, dê xuât 
UBNID huyn huó'ng giâi quyêt ni dung kiên nghj ông Lê Van Lçii (C'hóng bà 
Nguyen Thj Thanh Tam,) nêu ti cuc h9p dôi thoi ngày 10/8/2022. 

5. Ni dung kêt lun cüa ông HuS'nh Trung San - Phó Chü tjch UBND 
huyn - Chü trI cuc h9p doi thoi ngày 10/8/2022, duçic các thành viên tham dir 
cuc hçp dông thông nhât triên khai thrc hin. 

Thüa lnh Chü tjch UBND huyn, Van phông huyn Con Dâo thông báo kt 
1un cUa Phó Chü tjch UBND huyn den các ca quan, dan vj và Ca nhân lien quan 

biêt và thuc hin./. 

Noi nlzân: 
- TTr.Huyn üy (b/c); 
- TTr.Hi dong nhân dan huyn (b/c); 
- U ban MTTQ Vit Nam huyn; 
- ChCi tjch và các PhO Chü tjcli UBND huyn; 
- Ban Pháp ché - Hi dông nhân dan huyn; 
- Các co quan, don vj tham dir cuc hçp; 
- Tnr&ng Khu dan Cu' so 7; 
- Gia dinh bà Nguyen Thj Thanh Tam — KDC so 7; 
- Liru: VT, VPH. 
NhmTBKL\lOU\2O22 

Büi Thi Phumg Dung 
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