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Số:          /BQL-MTXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Khánh Hòa, ngày      tháng     năm 2023. 

V/v thông báo về thu hồi đất bởi dự án Xây 

dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc 

Hiệp. 

 

 

Kính gửi: Các hộ gia đình/tổ chức bị ảnh hưởng thu hồi đất thuộc dự án Xây dựng 

cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp  

 

 Ban QLDA xin thông báo hiện nay dự án Môi trường bền vững các thành phố 

duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang (CCSEP) đã được Ngân hàng Thế giới và UBND 

tỉnh Khánh Hòa đồng ý cho phép điều chỉnh giảm các hạng mục xây lắp để đảm bảo 

tiến độ thực hiện dự án CCSEP. Theo đó, số hộ phải di dời bởi dự án CCSEP sẽ 

giảm đi đáng kể nên không cần phải thu hồi 05 ha còn lại của Khu TĐC Ngọc Hiệp, 

công tác giải phóng mặt bằng của khu vực này đã được dừng lại. UBND tỉnh/UBND 

thành phố Nha Trang đang xem xét tất cả phương án bồi thường của các hộ bị ảnh 

hưởng trong khu vực 05 ha này, nếu phương án nào đã được phê duyệt nhưng chưa 

chi trả và các phương án đã dự thảo nhưng chưa phê duyệt thì sẽ được hủy bỏ. Chúng 

tôi sẽ thông báo cho hộ gia đình/tổ chức bị ảnh hưởng được biết ngay sau khi UBND 

tỉnh và UBND thành phố Nha Trang ban hành quyết định chính thức. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND TP Nha Trang (b/cáo); 

- HĐBT dự án Ngọc Hiệp (b/cáo); 

- UBND phường Ngọc Hiệp (VBĐT); 

- Lưu: VT, P.MTXH, Kiệt. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Tấn Quang 
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