
U BAN NHAN DAN 
HUYN DAK GLONG 

S:'144.  /UBND-BTCD 
V/v giãi quyt don kin ngh 

cüa ông Dinh Thanh Hóa 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

Dák Glong, ngày ..O. tháng . näm 2021 

KInh gui: 
- Phông Tài nguyen và Môi tru&ng; 
- Chi nhãnh Van Phông Dang k dat dai Däk Glong; 
- Uy ban nhân dan xà Quàng Khê. 

Ngày 07/6/2021, U ban nhân dan huyn D&k Glong nh.n ducic dan kMn nghj 
cüa ông Dinh Thanh Hóa dja chi tti thôn 3, xâ Quãng Khe, huyn Däk Glong, tinh 
Däk Nông Co ni dung dê ngh cap Giây Chimg nhn quyên sü ding(GCNQSD) dat 
tai thi'ra so 289, ty bàn do so 10, din tIch 250 m2  có nguôn gôc nhn chuyên nhung 
cüa anh Nguyn Thanh Phong và bà Dieu Trân BIch Lien näm 2009 (co dan kiên nghj 
ghi ngày 01/6/2021). 

Sau khi xem xét ni dung, Uy ban nhân dan huyn chi do nhu sau: 

Giao PhOng Tài nguyen và Môi tru&ng chü trI, phi hçip vài Chi nhánh Van 
phông Däng k dat dai Däk Glong, Uy ban nhân dan xa Quàng Khê và các dan vj có 
lien quan kiêm tra, xem xét, tham muu Uy ban nhân dan huyn giài quyêt ni dung 
kiên nghi cUa ông Dinh Thanh Hóa theo quy djnh, thai gian hoàn thành tr,r&c ngày 
30/6/2021. 

Nhan duqc Cong van nay, yêu cu các dan vj CO lien quan trin khai thiic 
hin./. 

No'inhmn: 
- Nhix trên; 
- CT, die Hcp PCT UBND huyn (c/d); 
- Thanh tra huyn; 
- Ban Tip cong dan huyn (theo dOi); 
- Ong Diinh Thanh Hóa (d bitt); 
- Trang Thông tin din tCr huyn; 
- Liru VP. 

KT. CHU TCH 
PHO CHU TICH 

Nguyn Van Hçp 
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NG HOA XA HOT CHU NGHIA VIIT NAM 
Dc Ip — Ttr do — Hinh phiic 

IXTh[ MEN NGH! 
V vic d ngh cp giy chirng nhn quyn sfr dung dt 

KInh gi1i: 

- Chii tjch üy ban nhân dan huyn Dák Glong; 
- Dng chI Phó Chü tjch UBND huyn ph trách cong tác quãn 

1 nhà nirOc v Mt dai; 
- Van phông dang k sir diing Mt chi nhánh huyn Däk Glong; 
- Chü tjch UBND xã Quãng Khê. 

Tôi ten: Dinh Thanh Hóa — Sinh ngày 08/11/1981. 
H kh.0 thu&ng trü: Thôn 3, xä Quàng Khê, huyn Dàk Glong, tinh Dàk 

Nông. 
Ngh nghiêp: Phó Dti tmng Di xây ding phong trào bão v an ninh To 

quc Cong an huyn Däk Glong. 
Tôi lam don nay xin kin nghi len Chü tjch UBND huyn và các ban ngành 

lien quan dn cOng tác tác quãn 1 Mt dai và UBND xà Quàng khê vii vic sau: 
Näm 2009, tôi có nhn sang nhuçmg li cüa anh Nguyn Thanh Phong và vg 

là Diêu Trn BIch Lien - H khu thuing trü ti xà Cu' Kpô, huyn K'Rông Buk, 
Dãk Läk 01 thi'ra Mt tti thüa Mt s 289, tt bàn d s 10, din tIch 250 met vuOng. 
Thüa Mt dà c.p gi.y chi'rng nhn quyn sr diing Mt s AP86 1252, t9a ljc ti Thôn 
3, xà Quãng Khê, huyén Däk Glong, Dàk Nông. Hai ben dä giao tiên day dü (co 
gi.y giao nhn tin trong h so) va k mt s gi.y tO' lien quan dn sang nhucrng 
nhirng chi,ra hoàn thiên cAn tip tiic b sung, giAy chirng nhn quyên si.'r diing dat 
anh Nguyn Thanh Phong và vç là Diêu IrAn BIch Lien dà giao li cho tôi (Dinh 
Thanh Hóa) d lam thu tyc chuyn nhu'çing. Tuy nhiên, do anh Nguyn Thanh 
Phong và gia dInh dã chuyn di lam an khi chira hoàn thin h sa pháp l và tr do 
dn nay không rO di dâu và khong th lien lc &rcic. Dé darn bão quyn lçri cho 
quyn lçri ciia bàn than và gia dinh. Nàm 2019 tôi dà lien h Van phOng däng k' si:r 
ding dAt d lam thu tue cAp giAy chüng n1in quyn sr ding Mt và duçrc tip nhn 
ho s, dng th&i, thai gian do tôi dã tim moi each d lien h vi gia dInh anh phong 
nhimg không lien he duo'c. Trén c sâ huing dAn cüa Van phOng däng k s1r dung 
dat 10/2020 tOi dã lien h Dài truyn thanh, truyn hInh tinh Dàk Nông thông báo 



phát lien liic 03 bàn tin, dng thai Van phông däng k sir ding dat dã có cong van 
gi'ri cho cá nhân anh Nguyn Thanh Phong (theo dja chi thuing trü) và UBND xà 
Cu KPÔ, huyn K'Rông Buk, Däk Läk d thông báo dn anh Nguyn Thanh 
Phong, dng thvi Van phOng dang k sir diing dt dà d nghj UBND xã Quãng Khê 
niêm yt thông báo lien quan dn thira dt trên. Tuy nhiên, dn nay dã qua thi hin 
so vth quy djnh nhung UBND xà Cu KPÔ, huyn K'Rông Buk, Däk Läk không có 
thông báo trà liii, anh Nguyn Thanh Phong hin nay không th lien lac  duçic, 
UBND xã Quãng Khê chua tin hành niêm yt thông báo theo d nghj Van phông 
dang k si'r dmg dt nen Van phông däng k sir diing dAt không CO can cir d lam 
thu tiic d xut Chu tjch UBND huyn cp giy ching nh.n quyn sü dung dAt cüa 
thüa dAt trén cho bàn than tôi. 

Di vâi thfra dAt trén, tôi dã lien h d lam thu tiic cp giy chüng nhn 
quyn sü diing dAt tir 11am 2019 dn nay dä 02 nàm nhung chua di.rçic giãi quyt, VI 
vây tôi vit don nay kinh d nghj dng chI Chü tjch UBND huyn Däk Glong, 
dng chI Phó Chu tjch UBND huyn phy trách linh virc quãn l nhà nuàc v dAt 
dai. PhOng Tài Nguyen - Môi tru&ng, Van phông dãng k)2 si'r diing dAt, Chü tjch 
UBND xä Quãng Khê xem xét, giãi quy& d dam bão quyn lçii cho bàn than tôi 
và gia dInh theo dung quy djnh cüa pháp 1ut./. 

Quãng khê, ngày 01 tháng 6 näm 2021 
Ngui vit don 
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Dinh Thanh HOa 
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