
U BAN NHAN DAN 
HUYN OAK GLONG 

S&  If 2 g•  /UBND-BTCD 
V/v trá 1i dan chuyn 
không dung thâm quyn 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Ti do - Hanh phüc 

Dák Glong, ngày  .0  . tháng OSnàm 2021 

KInh giri: Doàn D.i biu Quc hi tinh Dâk Nông. 

Ngày 01/4/2021, U' ban nhân dan huyn Dk Glong nhn duc Cong van so 

2! /DDBQH-VP ngày 16/4/2021 cüa Doàn Dai  biêu Quôc hi tinh Oak Nông ye vic 
chuyên dan khiéu nai cüa ông Li The Xuyên dia chi t.i to 6, phu?mg NghTa Tan, 
TP.Gia Nghia, tinh Oak Nông. 

Dan có nôi dung: khiu ni hành vi cüa Chi nhánh Van phông clang k dat dai 
Dak Glong va can b chuyên mon cüa Chi nhánh Van phông clang k dat dai Oak 
Giong phi,i trách dja bàn xä Quãng San, huyn Oak Glong trong vic giái quyêt ho sa, 
thi tuc hành chInh clang k biên dông giãm din tIch và dê nghj xem xét, xác minh, 
kiêm tra, tiêp t11c thrc hin thu tiic dat dai cho ông. 

Sau khi xem xét ni dung clan và can cü các quy djnh cüa phãp luat  v khiêu 
n?i. Thông tLr 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 cUa Thanh tra ChInh phU quy djnh 
quy trInh xi:r 1 dan khiêu ni, dan to cáo, don kiên nghj, phãn ánh, clan khiêu nti cüa 
ông Lai The Xuyên không thuc thâm quyên giãi quyêt cüa U' ban nhân dan huyn 
Däk Glong. 

Uy ban nhân dan huyn Dk Glong trã 1i don d Doàn Dai  biu Quc hi tinh 
Däk Nôngchuyên dung co quan co thâm quyên giãi quyêt là Giám dôc Van phông 
Dang k dat dai tinh Oak Nông./. 

.\'ti nhân: KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Nguyn Van Hop 

- \hu trén: 
- ("I. các ['CT UBND huyn (c/d); 
- Thanh tra huyn; 
- Ban Tip cong dan huyn (theo dOi); 
- Ong Lai  The Xuyén (dé biêt); 
- irang Thông tin din tCr huyn; 
- Lu'u VP. 
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QUOC HQI KHOA xw 
DOAN 041 BIEU QUOC 1101 

TINH OK NONG 

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc IIp - Tr do - Hanh phüc 

   

S& 2L /DDBQH-VP 

V/v chuyhi dan cia cong dan. 

UBNDt4UV 

Dck NOng, ngày,i tháng 4 nám 2021 

•i 
'/ Kinh gfri: Uy ban nhãn dan huyn Dk C long 

Doàn di hiu Quc hi tinh D.k Nông nh.n dirçic don, thu cüa ông Lti 
Th Xuyn, tr(i tai  T 6, phu&ng Nghi'a Tan, thành pM Gia Nghia, tinh Dk 
Nông. 

Ni dung don: Khiu ni v vic can b ".huyên mon thuc Chi nhánh Van 
phông Ding k3 dt dai huyn Dk Glong (chju trách nhim dja bàn xã Quãng 
Son) có du hiu sai phni trong quy trIrth cAp d& GiAy chüng nhn quyn si'r 
dmg dAt (co don và tài lieu kern theo). 

Qua nghiên ciu, Doàn di biu Quc hi tinh Dk Nông chuyn don dn 
Uy ban nhân dan huyn Dk G1on d xem x&, giâi quyt ding quy djnh pháp 
1u.t. Trâ 1?ñ cho cong dan và thông báo kt qua dn Doàn di biu Qu& hi tinh 
theo quy djnh. 

Nainhân:' 
- Nhix trén; 
- Ong: Li Th Xuyn 
(Sdt: 0905.503.343); 
- Unh do Doàn DBQH tinh; 
-LärihdaoVP; 
- Luu: VP DDBQH. 

\Ô DInh TIn 



Ct.r 

cQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Dôc Lp - Tir Do - Hanh Phiic 

Gia Nghia, ngày 22 tháng 03 nàm 2021 

D1N KHIEU NI 
(V hành vi hành c/,Inh cáa Clii nl,ánh Vànplthng clang kIdt ctai huyn Dck 

Glong, tinh Dák Nông) 

KInh gfri: 
Hi dông nhân dan tinh dãk nông; 

- Ubnd tinh däk nông; 
- Thanh tra tinh däk nông; 
- Doàn diii biêu Quôc hi tInh däk nông; 

Giám doe th tài nguyen và môi trtthng tinh Oak Nông; 
B tài nguyen môi trtrong. 
Thanh tra b tài nguyen môi trirng; 

Tôi ten là: L41 THE XUYEN Sinh näm 1979 go5 fO 331p') 

S CMND: 245 318 156 ngày cap 12/08/2013 do cong an tinh D&k Nông cp. 

Dja chi lien h: T 6, phung Nghia Tan, thành phô Gia NghTa, tinh Däk Nông; 

Bcng do'n nay, tói khilu ngi hành vi hành chInh cia Chi nhánh Vánphông dáng 
ki dat dai huyn Dàk Glong, tinh Däk Nóng. Va can b5 chuyên mon chi nhánh van 
phOng clang Ig dat dai clang chju trách nhim cl/a bàn xã Quáng So'n, huyn Dàk 
Glong, tinh Dàk NOng. 

Ni dung k/ziêu niii: 

Tôi là ngui có ten trên giy chirng nhn quyn sü diing dt dM vOi thira dt s 
56, ti ban do so 15, diên tIch 18170,0 m2 duçic S& tài nguyen và môi tru&ng tinh Däk 
Nông cap ngày 09/10/2020; Thüa dat t9a ltc ti Bon R'Büt, xà Quàng Son, huyn 
Dàk Glong, tinh Däk Nông. 

VI có nhu cu dang ki bin dng dt dai giãm din tIch, nên tOi dä tiên hành 
np ho so tti b phn mt cüa cüa UBND huyn Däk Glong, tuy nhiên sau hai lan 
nôp ho so tôi dêu bi trã ho so ye vth các 1 do khác nhau, ci,i the: 

Lan mt: Ngày 15/01/2021, tôi có dn b phQLn mt ctra UBND huyn Däk 
Glong np mt bc ho so dang k biên dng quyên si:r ditng dat, quyên sà hüu nba 
và tài san khác gall lien vâi dat kern theo cap dôi Giây Chirng Nhn; theo quy trinh 
thU tiic ghi trên giây hçn là 17 ngày lam vic, txc ngày ; khi den ngày hçn (ngày 
09/3/2021) tôi cO den b phn mt cüa cUa UBND huyn lay két qua thI can b tiêp 
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nhn nói chua có kt qua, tôi quay v nghT mài an tt am ljch xong nên tôi không có 
kiên gI ye thai gian chm xir 1 cho nglräi dan. Sau mt tun quay 1i nhn kt qua 

thl tôi nhQn duçic cong van so 33/GNVPDK ngày 22/03/2021 cüa chi nhánh Van 
phOng däng kI dat dai huyn Dk Glong trà h so vth 1 do "... trong doii d nghj cdp 
dóiphdn xác nhn cüa UBND xã Quáng so'n không nêu rö ranh gi&i thy'c té' thü'a da't 
có hoc không thay dôi ké tir ngày cap giây chi'rng nhn den nay ". Trên cong van trã 

ho so ghi ngày 22/03/2021 (co van bàn kern theo don) có chü k cüa can b phi trách 
khu vrc dja bàn xä Quáng son k. 

Ngoài ra, can b chi nhánh van phOng dang k dAt dai con D nghj UBND 
huyn không cho däng nh.p ho so trên h thông cOng thông tin theo quy trInh cUa 
UBND tinh lam cho ngui dan không cOn tin tuâng vào h thng din tr d lam giãm 
bat thM gian ye rut g9n thu tc hành chinh. 

Sau d, tOi dà lien h vâi UBND xA Quàng Son huyn Dk Glong, tinh Dk 
Nông dé bô sung và si:ra 1i ho so theo huàng dan ti cong van so 23 ngày 22 tháng 3 
näm 2021 cüa chi nhánh van phOng Dang k huyn Dak Glong, tinh Dk NOng. 

Lan hai: Ngãy 26/02/2021 tôi tiêp tçlc np 1i ho ti mt cra UBND huyn 
Däk Glong và có giây tiêp nh.n hçn 17 ngày lam vic tirc là ngày 23/03/2021 nhn 
kêt qua, den ngày 18 tháng 03 nàm 2021 tôi len lam vic và nhn duçc thông bão ye 
vic tir chôi giãi quyêt ho so, cong van sO 72/TBC'NVPDK dat dai huyn Dãk Glong 
ngày 16 tháng 03 näm 2021 1 do trã ye nhu sau "Qua kiêm ira ho Sci và dOi chiéu 

ban dO chi nhánh van phOng dang lc)  dat dai tháy hInh the thi'ra dat cO sir thay dOi, 
cy the chiéu dài cqnh cza thira dat mO'i thz'a 46, t& ban dO sO 65, theo mt du'&ng dat 
tang 20m so vài cgnh dài cia tlna dat ci. Mt khác lông ghép nhçn tháy m5t phán 
thü'a dat cO quy hogch 3 loqi rüng, do do chi nhánh yêu cáu can bç5 chuyên mOn xä 
Quáng Scm bOc tách phán thuç5c quy hoich 3 logi rImg trên ". Trên cong van trã hO 
so ghi ngày 16/03/2021 (co van bàn kern theo don) có chtr k cUa can b phi trách 
khu vrc dja bàn xA Quãng son k. 

Nhn thy hành vi hành chInh trã h so cüa can b phi trách chuyên mon chi 
nhánh van phOng dang k dat huyn Dak Glong phii trách xà Quãng Son, huyn Däk 
Glong, tinh Dâk Nông dã xâm pham den quyên và 1i Ich hgp phap cüa ng.thi dan 
chüng tôi cüng nhu gia dInh tôi rat nghiêm tr9ng vI các l do nhu sau. 

Thu nht: Vic trà ho so nhiêu l.n vat nhüng 1 do khác nhau a trên là hoàn 

toàn có hành vi nhüng thiu nguai dan, vat trInh d và chuyên mOn cUa mInh, thiêt 
nghi can b chi nhánh Van phOng dàng kI dat dai huyn Däk Glong hoàn toàn cO the 
kim tra duqc h so và có van bàn huâng dAn thirc hin 01 lan cho nguai dan. Tuy 
nhiên, VPDK dat dai huyn Däk Glong dä t%r cho mInh 1.m quyên chuyên mon vi 
cho ring nguat dan chüng tOi không hiêu biet ye nghip vi chuyên mon dat dai muOn 
gay khó khan d vOi vTnh vt chat, khOng có co quan hay cá than nao kiêm tra 1i 
vic can b có chuyên mOn dä trà hO so mt each tUy tin nhu hO so cüa tOi dà nêu a 

phn trên dUng hay sai? 
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Thu hai: Can b chuyên mon chi nhánh van phèng Dàng K' dt dai huyn 
Dàk Glong con dUng van bàn k trà lUi ngày 1ui dê tránh duqc vic phãi chju trách 
nhiêm ye hành vi trã ho so cUa mInh khi phii trách dja bàn (Cii the phiêu tiêp nh.n 
Lan 1 ghi ngày nhan là 15/01/2021, trã ho s là ngày 09/02/2021 nhung den ngày 
22/03/202 1 mi cO van bàn trã; Lan 2, trên phiêu tiêp nhn ghi ngày nhn là 
26/2/2021, trà ho s là 23/03/2021, nhixng van bàn trâ ghi ngày 16/03/2021; NghTa là 
van bàn trâ ye lan 2 ra trtrc van bàn trã lan 1 each nhau 7 ngày lam vic; hành vi trên 
cho thây ngui dan tai  dja phuang cUng nhu gia dInh tôi mat hét niém tin vào chi 
nhánh van phOng Dàng K dat dai huyn Däk Glong tinh Däk Nông. 

Thu ba: Trong thai gian gn dày nhà nuOc dã thay di ye vic cãi each thU tijc 
hành chInh trên tat cá các tinh thành trén Ca nuâc thl UBND huyn Däk Glong và Chi 
nhánh van phông Däng k huyn Dàk Glong tinh Dak Nông van nhUng nhiêu gay 
khó cho nguài dan vUng mien nUi khó khän, ngthi dan không hiêu biêt pháp 1u.t, dé 
ngri dan di 1i nhiêu lan. Trong khi dáng nhà nuâc con h trçl vUng mien niii dc 
bit khó khän có nhiêu dông bào song ti chô nhu tinh Däk Nông, thi:r hOi chmnh sách 
nay dê cho nhUiig can b tha hOa do dUc có nhUng hành vi nhu vy có the phát triên 
kinh tê xä hi, an sinh xà hi hay không; 

Thir tir: Khi tôi lam don nay thI gia dInh tôi cUng nhi.r ngi.thi dan ti dja phrang 
dâ chju rat nhiêu thit hti ma UBND huyn, chi nhánh van phông Dang K dat dai 
huyn Däk Glong mt than gian dài vái nhiêu sai pham dat dai, nhiêu nhât trên tinh 
Dak Nông; 

Be ngh giãi quyt; 

D dam báo quyn tài san cUa tôi cling nhu nguani dan ti dja phuong; VI vy 
tôi lam don nay khiêu ni den eác Ca quan có thâm quyên xem xét, xác minh, kiêm 
tra, tiêp t11c thic hin thU ti.ic dat dai cho tOi, k' luat  nhing sai phm cUa can b 
chuyên mon dat dai cling nhu chi nhánh van phOng huyn Däk Glong, sanm có van 
bàn trã Ru dê nguani dan dja phtxcung và gia dinh tOi on djnh cuc sOng; 

Tôi xin cam doan nhüng ni dung trên là dUng s,r that, kInh d nghj qu ecu 
quan xem xét giái quyêt. 

Trân TrQng 

Ngir&i lam don 

LAI THE XUYEN 
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1J BAN NHAN DAN 
F1UYN OAK GLONC 

S: 99S. IUBND-BTCD 
V/v trà Ia  don chuyên 

khong dt'ing thâm quyên 

CQNG BOA xA HQI CHU NGHIA V1T NAM 
Dôc 1p - Tir do - Hnh phñc 

Dck Glong, ngàyA. tháng nám 2021 

Kinh gri: Ban Tip cong dan tinh oak Nông. 

Ngày 01/4/2021, U' ban than dan huyn oak Glong nhn duçic COng van so 
I 05/CV-BTCD ngày 31/03/2021 cüa Ban Tiêp cong dan tinh Oak NOng ye vic 
chuyên dan khiêu nai cüa ông Li The Xuyên dja chi ti to 6, phuàng Nghia Tan, 

TP.Gia NghTa, tinh Däk Nông. 

Dan có ni dung: khiu ni hành vi cUa Chi nhánh Van phông dang k)' dat dai 
Däk Glong và can b chuyên mOn cüa Chi nhánh Van phOng däng k dat dai Oak 

Glong phii trách dja bàn xã Quãng Son, huyn Dàk Glong trong vic giãi quyêt ho so, 

th t1Ic hành chInh däng k biên dng giãm din tIch và dê nghj xem xét, xác minh, 

kiêm tra, tiêp tuc thrc hin thu t1c dat dai cho ông. 

Sau khi xem xét ni dung dan và can ci'r các quy djnh cüa pháp 1ut v& khiêu 
nai, Thông tu 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 cüa Thanh tra Chinh phU quy djnh 
quy trInh xCr ! dan khieu ni, don to cáo, don kiên nghj, phàn ánh, don khiêu ni cüa 
ông Lai  The Xuyôn không thuc thm quyên giãi quyêt cüa U5' ban nhãn dan huyn 
Däk Glong. 

Uy ban nhân dan huyn Oak Glong trâ 1i don d Ban Tip cong dan tinh D&k 
Nông chuyên diing co quan có thâm quyên giài quyêt là Giám dôc Van phông Däng 
k dat dai tinh DAk Nông./. 

'1 
Voi nhsn: 

- Nhi trën; 
- CT, các PCT UBND huyn (c/d); 
- Thanh tra huyn; 
- Ban Tiêp cOng dAn huyn (theo dOi); 
- Ong L?i  The Xuyén (dé bit); 
- Trang Thông tin din tCr huyn; 

- I.inj VP. 
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CHI NHA 
VAN ; ÔNG 

DANG PY DAT DAI 

DAKGLONG 

VAN PHONG DKDD DAK NONG CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
CIII NHANH VPDKDI DAK GLONG Dc Ip -Tr do Hnh phüc 

      

• SoJ: /CNVPDK 
V/v kirn tra h so cp d6i Giây chüng 

nhn quyn sü diving dat 

Dck Glong, ngày4t.. iháng nám 

KInh gfri: 
- BE) phn tip nhn và trà kt qua; 
- UBND xa Quáng Son. 

Thii'c hin Van ban s I 40/VPDKDD-DK&CGCN ngày 04 tháng 02 näni 
2021 cña V.n phông dng k dAt dai tinh Dk Nông ye vic kiêm tra so cap 
GiAy chüng nhn cña ông Li Th Xuvn và bà HLãnh, "trong do nêu hal ho So. 
trên tlnthc wu6ng hcp cp ddi giám diên tIch, tuy nhiên hong dc/n dê ngi c:4p dOt, 
pfdr ac 7?f a .L:i/VD Quáng &ii không r.e1. 'O rarh gi6i t!' 'ê thra 9t 

cO hoc khOng thay di kl ttt khi cá'p Gidy chi'ng nhn dn nay ". Do do d ngh.j 
UBND x Quàng Son kini tra, xác nhân rO nE)i  dung trên Va gfri Van bàn dn Chi 
nhánh Van phOrig dn.g k2 dAt dai DAk Glong d Dan vj CO cc' so lioàn thi h6 so 
cap d& Giy chüng nhn ch.o ông Li Th Xuyn và bà H'Lành. 

Dng thOi d trnh tinh trng ch.m tr h so trên phAn men1 kong tho. gim 
UBNI xã Quang Scm có \Tân bàn th hin rö nE)i dung trén, Chi nháith an ph?ng 
DKDD d rghI. BE) phn tip thn và trà kt qua huyn tarn dmg ho so cp dOi. 

Giây chi.ng nhân cüa ng L.i The Xuyn và bà H'Lãnh trCn phân mCm mE)t cüa 

din 1r. 

Vy Chi nhnh Vãn phOng dng k dAt dai Dk Glong d& nghj BE) ptn ti.p 

nhãn tra kêt qua ph hop a,.thông bao cho Dccn i hen quar' v u :u duig udt 

dUOC hiCt.!. 

!%luinhân: 1AM OC 

Nhu trn: 

Ong: Lai Th Xuyn ct bitt);  

- Ba: H'àph (dê bits; 

- Ltru: VT. 



VAN PHONG DKDD TINH DAK NONG 
CHI NHANH VAN PHONG BANG 

KY DAT BA! OAK GLONG  

.../TB-CNVPDKDD 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tr do - Htnh phüc 

Dk Glong, ngày.. thcng nàm 2021 

THÔNG BAO 
V vic tu' ch6i giãi quyêt ho so' 

Chi nhánh Van phông däng k dt dai Däk Glong nhan  ctixçic h so 
nghj cap dôi GCNQSD dt th thra dt 56 tà bàn d 15 (ci) din tIch 18170 m2  

thành thüa 46 t bàn d 65 (mó'i), diên tIch 17582,4m2  cüa ông Lai  The Xuyên. 
Dja chi thuông tr11 ti TDP 6, phu'ông Nghia Tan, thành phô Gia Nghia, tinh 
Dãk Nông do Bô phân tip nhân va trà kêt qua Dk Glong chuyên den ngày 05 
tháng 03 nám 2021. 

Loi h so: Däng k cp di GCN (giám diçn tIch) 

Thii gian tip nhn h so: 05/03/202 1 

Thñ gian hçn trâ kt qua giâi quyt: 23/3/202 1 

Ni dung yêu cu giài quyt ho so: D ngh cp dôi GCNQSD dat. 

Sau khi kirn tra h so, Chi nhánh Van phông dàng k dat dai Thông báo 
cho Bô phân tip nhân và trá kt qua a báo cho ông Li The Xuyên biêt ho so 
không dü diu kin giái quyt vôi 1 do nhu sau: 

Qua kim tra h so và di chiu các loai tu 1iu bàn d Chi nhánh nh3n  thy 
hInh the thra dt có sir thay d&. Cii th chiu dài cnh cüa thira dat mó'i thz'ca 46 
Là 65) theo mat  duông dat thng hon 20 met so vi chiêu dài cnh cüa thira dat cü 
(thü'a 56 Là 16,). Mat khac 1ng ghép dicra dt dê nghj cap dôi vi bàn do quy 
hoch sr dimg dt huyn D.k Glong nhn th.y 1 phn din tIch duçrc quy hoach 
dat 3 1oi rl'rng. 

Do do d dam bâo vic cp di GCN theo dung quy dtnh,  Chi nhnh van 
phông dàng k dt dai d nghj UBND xa Quâng Son chi dio can b chuyên mon 
phôi hcip kiêm tra lam rO vic tang kIch thuc thira dat theo mat  thrOng dat và 
bóc tách phân dt thuc quy hoach 3 lo.i rung. 

Vy Chi nhánh Van phOng dang k d.t dai Thông báo tü ch& giãi quyêt 
ho so dé B phn tiêp nhan trâ kt qua thrqc biêt dê báo cho các biên lien 
quan di.rcic bi& Va thixc hin.t 

No'i nhân: 
- BO phan TN&TKQ huyn; 
- Giárn d6c CNVPDKDD (tliay B/c); 
- VPDKDD tinh Dk Nông J 
- Lisu: VT, d/c ('D/cBa). 
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