
          UỶ BAN NHÂN DÂN 

            THỊ XÃ NGHI SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số:             /UBND-TTra 

V/v báo cáo kết quả xem xét, xử lý đơn 

của ông Lê Văn Sáng, thôn 6, xã Tân 

Trường, thị xã Nghi Sơn. 

Nghi Sơn, ngày        tháng       năm 2022 

       

                       Kính gửi:  

                                      - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; 

                                      - Ban Nội chính tỉnh ủy Thanh Hóa. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại Công 

văn số 6455/UBND-TD ngày 11/5/2022 về việc chuyển đơn của ông Lê Văn 

Sáng ở thôn 6, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.  

Nội dung đơn: Ông Lê Văn Sáng phản ánh Chủ tịch UBND thị xã Nghi 

Sơn chậm giải quyết đơn của ông Sáng gửi ngày 12/01/2022; không tiếp công 

dân là ông Sáng theo lịch ngày 15/3/2022; xúc phạm ông Lê Văn Sáng và thuê 

xã hội đen cướp đơn của ông Sáng. 

Sau khi xem xét nội dung đơn, UBND thị xã Nghi Sơn đã mời ông Lê 

Văn Sáng đến làm việc, tại buổi làm việc ông Lê Văn Sáng không cung cấp 

được các hồ sơ, chứng cứ có liên quan đến nội dung phản ánh. UBND thị xã 

Nghi Sơn báo cáo kết quả như sau: 

Cùng nội dung đơn ngày 12/01/2022, trước đó ông Sáng đã có đơn gửi 

UBND thị xã Nghi sơn đề nghị giải quyết (đơn UBND thị xã nhận ngày 
06/11/2021). Ngày 02/12/2021 UBND thị xã Nghi Sơn đã có Công văn số 

5159/UBND-GPMB về việc trả lời đơn khiếu nại của ông Lê Văn Sáng với các 

nội dung:  

+ Ông Lê Văn Sáng cho rằng hiện nay giá đất ở bồi thường cho gia đình 

thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45- Nghi Sơn thuộc 

dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc -Nam Phía Đông 

giai đoạn 2017-2020 là không thỏa đáng và đề nghị được bồi thường giá đất ở 

phù hợp với giá đất thị trường hiện nay.  

Việc xác định giá đất cụ thể đã được UBND thị xã Nghi Sơn thực hiện 

theo đúng quy định tại Điều 112, Khoản 3 Điều 114 Luật đất đai, Điều 15 Nghị 

định 44/2014-CP của Chính phủ quy định về giá đất và Quyết định số 15/QĐ-

UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa, để tính giá đất cụ thể để 

tính tiền bồi thường cho các hộ dân tại 05 xã thuộc dự án, các hộ tại 05 xã thuộc 

dự án cao tốc đều thống nhất nhận tiền và không có khiếu nại gì. Do đó, ông 

Sáng cho rằng việc đơn giá bồi thường không áp dụng điều 112 Luật đất đai là 

không đúng và đề nghị được bồi thường giá đất ở phù hợp với giá thị trường 

hiện nay là không có cơ sở. 
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+ Ông Lê Văn Sáng đề nghị chi trả thêm tiền bồi thường do Nhà nước 

chậm trả cho gia đình. 

Ngày 07/10/2019 UBND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) ban 

hành Thông báo thu hồi đất đối với thửa đất của hộ bà Nguyễn Thị Lâm (vợ ông 

Sáng). Trên cơ sở Thông báo thu hồi đất Hội đồng BTHT&TĐC thực hiện các 

trình tự thủ tục về GPMB. Ngày 23/10/2021 UBND thị xã Nghi Sơn ban hành 

Quyết định số 12076/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và Quyết định số 

12075/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ. Sau khi có kết 

quả phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Hội đồng đã phối hợp UBND xã 

Tân Trường bàn giao các quyết định đến hộ ông Lê Văn Sáng, thông báo thời 

gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định phê duyệt của 

UBND thị xã Nghi Sơn. Tuy nhiên hộ ông Lê Văn Sáng không nhận tiền do 

chưa thống nhất với Quyết định bồi thường. Do đó, việc ông Lê Văn Sáng cho 

rằng Hội đồng chi trả chậm tiền bồi thường và đề nghị chi trả thêm tiền do chi 

trả chậm là không có cơ sở.  

+ Ông Lê Văn Sáng đề nghị về số tiền bồi thường, chi trả trong Quyết 

định phê duyệt còn thiếu 10.650.000 đồng 

Nội dung này đã được Hội đồng Bồi thường GPMB HT&TĐC giải thích 

rõ cho hộ ông Lê Văn Sáng và tại Công văn số 2207/UBND-GPMB ngày 

02/6/2022 của UBND thị xã Nghi Sơn đã trả lời ông Lê Văn Sáng. Việc ông đề 

nghị chi trả thêm số tiền 10.650.000 đồng là không có cơ sở. 

Không đồng ý với Công văn trả lời của UBND thị xã Nghi Sơn, ngày 

15/3/2022 ông Lê Văn Sáng đến phòng tiếp công dân đề nghị được gặp Chủ tịch 

UBND thị xã Nghi Sơn. Do Chủ tịch đang bận giải quyết việc tại phòng làm 

việc nên chưa thể tiếp ông Sáng, nên có cử Trưởng ban tiếp công dân, cán bộ 

tiếp dân và cán bộ Hội đồng BTGPMB tiếp ông Sáng. Ông Sáng không đồng ý 

nên đã tự ý vào phòng Chủ tịch có lời lẽ, hành vi gây rối trật tự tại phòng làm 

việc, Chủ tịch UBND thị xã đã mời ông Sáng ra khỏi phòng làm việc và mời 

Công an thị xã đến giải quyết. Do đó, việc ông Lê Văn Sáng phản ánh Chủ tịch 

UBND thị xã Nghi Sơn không tiếp công dân là ông Sáng theo lịch ngày 

15/3/2022; xúc phạm ông Lê Văn Sáng và thuê xã hội đen cướp đơn của ông 

Sáng là không có cơ sở. 

UBND thị xã Nghi Sơn báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, Ban nội 

chính Tỉnh ủy Thanh Hóa kết quả xử lý đơn của ông Lê Văn Sáng, thôn 6, xã 

Tân Trường, thị xã Nghi Sơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ông Lê Văn Sáng; 

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Phạm Văn Nhiệm 
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