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TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị khen thưởng cho các đối tượng thực hiện tốt công tác giải
phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ xây dựng
Công trình: Nâng cấp Trường Mẫu giáo Hoa Mai-Phân hiệu Ninh Khánh
Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn.
Căn cứ Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND huyện
Nông Sơn về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình
Nâng cấp Trường Mẫu giáo Hoa Mai-Phân hiệu Ninh Khánh.
Sau khi phương án được phê duyệt, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Phát
triển quỹ đất huyện Nông Sơn đã phối hợp cùng UBND xã Ninh Phước tổ chức chi trả
tiền bồi thường cho nhân dân; đồng thời thống nhất quy định trong thời gian bàn giao
mặt bằng để triển khai xây dựng công trình. Qua kiểm tra ngoài thực địa các hộ gia
đình, cá nhân đồng thuận cao và gương mẫu chấp hành tốt việc bàn giao mặt bằng
theo đúng thời gian quy định.
Nhằm động viên kịp thời các hộ gia đình, cá nhân đã thực hiện tốt việc giải
toả, bàn giao mặt bằng đúng theo thời gian quy định để xây dựng công trình, Ban
Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Phát triển quỹ đất kính đề nghị UBND huyện ban
hành quyết định khen thưởng đối với 12/12 đối tượng, cụ thể theo danh sách:
Mức hỗ trợ khen
Đối tượng khen thưởng (Họ
TT
Địa chỉ
thưởng chấp hành Ghi
và tên)
tốt GPMB (đồng) chú
1 Hồ Tấn Vinh
Mậu Long
555.000
2 Hồ Tấn Hùng
Ninh Khánh
445.538
3 Hồ Tấn Lực
Ninh Khánh
285.000
4 Hồ Tấn Bảy
Ninh Khánh
1.885.000
5 Hồ Tấn Nghĩa
Ninh Khánh
3.210.000
6 Hồ Tấn Nghĩa (Hồ Thị Hiền) Ninh Khánh
132.500
7 Hồ Tấn Nghĩa (Trương Bốn) Ninh Khánh
265.000
8 Nguyễn Năm
Ninh Khánh
340.514
9 Hồ Tấn Tĩnh
Ninh Khánh
265.000
10 Hồ Thư
Ninh Khánh
132.500
11 Uông Tinh Quang
Ninh Khánh
142.500
12 Võ Văn Một
Ninh Khánh
369.180
Tổng cộng
8.027.732

Tiền thưởng cho đối tượng trong danh sách được thực hiện theo Quyết định
số Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND huyện Nông Sơn về
việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Nâng cấp
Trường Mẫu giáo Hoa Mai-Phân hiệu Ninh Khánh; tổng số tiền khen thưởng phải chi
trả là 8.027.732 đồng (Tám triệu, không trăm hai mươi bảy nghìn, bảy trăm ba mươi
hai đồng).
Kính mong quý cấp lãnh đạo quan tâm giải quyết./Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

