
UY BAN NHAN DAN 
HUYN DAK GLONG 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
Dc Ip  -  Tir do -  Hnh phác 

Dàk Glong, ngàfthang 10 nám 2021 So:J4  /UBND-VP 
V/v trá läi kiin nghj cüa cCr tn 

KInh gi: 
- Ban Tiêp Cong  dan tinh; 
- UBND các xã; 
- Các ccr tn có kiên nghj theo Thông báo so 1200- 
TB-VPTU (co danh sách kern theo.) 

Thirc hin Cong van so 5827/UBND-TCD, ngày 11/10/2021 cüa UBND 

tinh v vic xi.r 1,2, trã Ru kiEn nghj cüa cCr tn theo 1'hông báo s 1200-

TB/VPTU. 

UBND huyn Däk Glong trã 16'i mt s 2 kiên nhu saLl: 

1. V kin ngh: "Da sd cu tn trên dfa bàn xã Quáng Scm, huyn Dák 

Glong: D nghj chmnh quyn các cdp ddu tu các tuyn dicàng vào khu san XUJt 

có din tIch ian, khu dan cu (theo hlnh thi'c nhà nu'ó'c và nhán dan cluig làrn), 

tha chüa tuyé'n dw&ng lien xa tit ngâ 3 Nhgt L dn ngà Tie nhà Thu Tarn, hiên 

nay dâ xung cqp nghiern trQng ". 

Trã lôi: 

Du tu co sâ h thng phc vy san xut luôn là xu tiên trong thirc hin 

chInh sách phát kin kinh t - xA hi cüa huyn Däk Glong. Hang näm, UBND 

huyn dã thuäng xuyên chi do UBND các xâ, trong do có UBND xã Quáng 

Son rã soát, tng hçup nhu cu thrc t cüa dja phu'ong, dc bit là các cong trInh 

ma nguui dan tçr thirc hin, Nhá nuivc h trçu vt 1iu, chü dng däng k, d xut 

trong các Chucing trInh MTQG. Dê dam bâo giãi quyt nhu cu phyc vy san 

xuât cüa ngithi dan, UBND huyn d nghj UBND xâ Quâng Scm tip tyc rà soát, 

1&ng nghe nguyen vçng cüa nhãn dan d däng k' du tir các cong tnInh ttrng 

buâc tháo gc khó khan cho nhân dan. 
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• A • 'P 7 • • A - 'P A 2. Ve kien ngh cua cu tn K Krieng, bon Ka Nur, xa Quang Khe, 

huyn Oak Glong: "Di ngh/ Cong ty din lic tinh và Chi nhánh din ly'c huyn 

Dák Glong xay c4mg ththng din và hci the' din cho các hç5 dan dQc b& Hc bon 

Ka La Dci len chüa Biu Lam là khu vyv trung tam xà Quáng Khê de'n nay chira 

du'cic ha the' diên khu vur nay, ngithi dan ty kéo ngang qua ha khóng an toàn, 

nit nguy hie'm cho ngithi dan trCn dja bàn khi th dyng din". 

Trã 16'i: 

Khu virc doe H bon Ka La Da len chüa Biru Lam dã dime Diên lire 

tinh Dàk Nông khão sat sci b và duçc dt.ra vâo k hoch dAu tir näm 2022 theo 

Quyt djnh sE 416/QD-HDTV ngày 04/6/2021 cüa Tng Cong ty Din lirc 

Min Trung v vic giao k hotch du tu xây dirng nãrn 2022 — dçt 1. Cii th: 

Xây dirng mói dithng day h? áp và TBA 100 kvVA-22/1,4hV tr 

1 86/2(DD47ODNO) san tâi cho TBA Ti 20 và 02 nhánh dtrô'ng day din h áp có 

tng chiu dâi hcm 1,1km. VOi hong rnyc cña K ho?ch trên thrçic thi cong sê 

không cOn các day din di ngang qua h thôn 4 Bon Ka La Da. 

3. Vi kitn nghi cüa cu tn K'Siêng, bon R'Di, xã Quãng Khê, huyn 
DiIK Glong: '1J nghj UBND tinh chi dgo ca quan chuyên mon dcu hr tha chüa 

gié'ng nzthc sgch cho các h5 dan trong bon R 'Da, hin nay khOng có nzthc sinh 

hoat,' gié'ng khoan nhà nuc dcu EU' tru'O'c day hin khOng CO nu'ó'c ". TLro'ng tir 
kin ngh nêu trên, cfr tn Oinh Van Htrng, thôn 5, xã Dk Ha, huyn Ok 

• A •
C Glong kien ngh: Nhu cau nuv'c sgch trong thon dang rat cap bach nhu'ng 

cOng trInh nu'ác sgch trên d/a bàn khOng dung du'Qc, 
nit lang phI. D nghj 

UBND tinh chi' dgo co' quan chuyén mOn k/p th&i 
co giái pháp kh& phyc, tçio 

diu kin cho nhán dan dja phwong CO nhu sir dyng nzthc sgch dam báo v 
sinh, phyc vy sinh hoqt ". 

Trã lôi: 

TrirOc dày hu ht các cong trmnh cp nirOc sinh hoat t.p trung dã dirge 

các chü du tir bàn giao cho Uy ban nhân dan các xâ quân 1, si:r diing (thành 1p 
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các to quân 1)2). Tuy nhiên, do cong tác quân 1)2, v.n hành cüa các to quãn 1)2 bc 

1 nhiu yu kern nên cht krçing cung cp djch v chua dt yêu cAu. Mt khác 

có mt b phn ngithi sir diing nithc khOng chju dóng tin sr dicing nithc nén gay 

khó khAn trong vic chi trâ tin din, rnua thit bj thay th nén các cong trInh dà 

htx hOng, xung cap, nhiu cong trInh không sir ding thrçic. 

Hin nay d dam bão cong tác quãn 1)2, vn hành và scr diing có hiu qua, 

cüa các cOng trInh, Uy ban nhân dan tinh Dk Nông dà bàn giao các cOng trInh 

cp nuâc sinh hot tp trung trên dja bàn huyn cho Cong ty TNT-il-I MTV khai 

thác cong trInh thüy lçii Dk NOng (Cong ty) quán 1)2 và 4n hãnh. Vi 4y vic 

du tu sra ch&a mt s cong trInh cp nu'âc sinh hott ttp trung nOng thôn trérl 

dja bàn do Cong ty thrc hin. 

Hin tai  Cong ty dang to chirc tip nhn các cong trInh c.p nuOc sinh ho.t 

tp trung nông thôn do dja phixcing quãn 1)2 Va dä phi hçip vol UBND huyn rà 

soát, däng k)2 ti TO trmnh s I 27/TTr-KTTL ngày 23/8/2021 gui SO K hoch và 

Dâu tu tinh Dk Nông xem xét, tham rnuu xác djnh ngun kinh phi h trçl du tu 

trong thOi gian tOi. 

Uy ban nhân dan huyn Dk Glong d nghj UBND xã Quáng Khe, xa Dk 

Ha phM hçp cht chê thrc hin bàn giao các cong trInh dé COng ty t chirc quân 

1)2, vn hành dam bão cung cp nuOc sinh hoit cho nhân dan. Dng thOi phi 

hçip vOi Cong ty trong vic rà soát, dánh giá thçrc trng các cong trInh trén dja 

bàn, d xut sra chüa, nâng cp dam bão cp nuOc trong thOi gian tOi. 

4. V kin ngh cüa cfr tn Lyc Van Cirong, thôn 6, xã Quãng Flôa, 

huyn OAk Glong: "Di nghj chInh quyn các cá'p chi dgo cci quan chuyên mon 

ddu tu xáy dyng nhà may cá'p rnthc sgch t<p trung cho nhán dan trén dja bàn xã 

có nuó'c sinh hoat dam báo v sinh ". 

'Ira lô'i: 

Nãm 201 7, IJBND huyn dã triên khai rà soát nhu câu sü dçing nirOc sch 

càa nguOi dan trên dja bàn xã Quäng HOa dira theo các tiêu chI ca ChuGng 
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trmnh "Ma rng quy mô v sinh rnióc sach  nông thôn dira trên kt qua vay vn 

ngãn hang th giéi WB. Tuy nhiên, sau khi rà soát, tng hçp, s du ni cam kt 

si:r diing nixóc t1I cong trInh nu'âc sach Va ngun nithc d cung cAp cho cOng trInh 

không dt so vài tiêu chi quy djnh cüa chuang trInh nén chua thirc hin duc 

vic xây dçrng cOng trInh cAp nu'Oc snh hot trên dja bàn xã Quâng Hôa. 

D dáp rng nhu cAu cAp nuOc sinh hoat di vâi các h dan trên dja bàn xâ 

Quâng Hôa trong th&i gian tài, UBND huyn Dk Glong dã chi dao  các phông 

ban chuyên mon phi hqp vOl UBND xa Quãng Hôa khâo sat, dánh giá nhu cA 

sO diing nixOc cüa khu dan cu vIng dçr an, d xuAt dua cong trinh vào Danh miic 

các dir an dAu tu trung han giai doan 2021-2025, dixçic HDND huyn phé duyt 

tai Nghj quyt s 40/NQ-HDND, ngày 10/8/2021, dng thOi gui SO K hoach và 

DAu tu (diii vOi ngun ngân sách Trung rng h trci và ngân sách tinh) xem xét 

thani mru chAp thun chci tru'o'ng dãu tu. 

5. Ye kiên ngh cüa Cii tn K'IIoa, bon Ka La Dong, xã Quãng Khê, 

huyn DAk Glong: "Hin nay có 4 h5 ('gó'm: h3 K'Ang, K'Tiêng, K'Tinh, 

K'Bç5t,) dã b/thu hi dt lam tryc dit&ng khu hành chInh trung tam huyn Dk 

Glong cách day gcn 01 nàm, d nghj Uy ban nhán dan tinh chi dgo UBND 

huyn Dk Glong sóm cá'p tái djnh cit dé' các h(5 dan trên sam ó'n d/nh cuç5c 

song ". 

Trã Iôi: 

Di vOl vic bi thuOng, h trq, tái djnh cu di vOi 04 h dan nêu trên, 

UBND huyn dâ ban hành vã gOi den ngLrOi dan Quyt dlnh  s 201 6/QD-UBND 

ngày 14/9/2021 v vic phê duyt phucing an s 13/PA-BQL ngày 25/8/2021 

cüa Ban quán 1 di an vâ Phát trin qu dAt v bi thUOng, h trçi, tái djnh cu 

cong trInh các trVc  duOng khu trung tam hành chInh huyn D.k Glong di vói 

h ông K'Ang, h Ong K'Tiêng, h ông K'Tinh, h ông K' Btt (vç H' LOi) 

cüng thuOng tr11 tai  bon Ka La Dung, xâ Quãng Khe, huyn Dk Glong, tinh 

Dk Nông. 



6. Kiên ngh cila cu tn KDrirn, bon R'Di, xã Quãng Khê, huyn Oak 

Glong kin ngh: "Hin nay, nhiu hç5 gia dInh trong bon ('trung tam bun) dc 

sinh sang n ã'jnh láu nám nhu'ng vn chica dirçic cá'p GCN quyn si dyng &t. 

Cu' tn d nghj UBND huyn Dck Glong chi dgo cc' quan chuyên mon cá'p Gicy 

chthig nhn quyn sir dyng dá't cho các h5 gia dInh trên theo quy djnh cia pháp 

lu2t ". 

Trã lot: 

V kiêi nghj nêu trên, UBND huyn dã có van bàn so 3541/UBND-

TNMT, ngày 27/10/202 1 ye vic trã 1i kin nghj cüa ccr tn K'Drim. Trong do, 

UBND huyn dã hithng dn v quy trInh, thu tc däng ks', c.p gi.y chi'rng nhn 

quyn sCr diing dat, d nghj cr tn K' Drim và các h gia dInh, cá nhân bon R'D, 

xa Quâng Khê lien h B phn Tip nhn và Kêt qua xâ Quäng Khê hoc B 

phn Tip nhn và Ira kt qua huyn Dâk Glong d dLrcic tu van, hi.ràng dn 

them và np h sa dãng k, cp giy chirng nhn quyn sü diing dt theo quy 

djnh. 

7. Kiên nghj cüa cu tn xã Quãng San, huyn Oak Clong: "D nghj 

UBND huyn Dak Glong chi dçio cci quan chuyén mOn xem xét cO'p GCN quyn 

su' dyng da't cho nhán dan 13/13 thOn, bun trên dja bàn nhirng din tIch dd canh 

tác d11 djnh iáu nám trong khu quy hogch dan cuv nhthig trtcàng hcip Co din tIch 

dá't dang lien quan dn các cOng i, ddt 1dm nghip k/p thai bOc tdch cy the cho 

cdc h5 dan yen tam san xdt, tránh tInh trgng tranh chd'p kéo dài ". 

Trã lO'i: 

- V kin nghj cOa cir tn xâ Quáng San: "chi dgo cci quan chuyên mOn 

xem xét cd'p GCN quyn sic dyng dh clio n/ian dan 13/13 ihOn, bun trCn dia bàn 

nhth'zg din tIch dã canh tác on djnh idu nám trong khu quy hoqch dan cir": 

UBND huyn Dtk Glong dä có van ban si 3522/UBND-TNMT, ngây 

26/10/2021 v vic trã Ii kin nghj cOa ccr tn. Theo do, UBND huyn dà có 

huâng dn v thu tVc,  quy trInh dang k cp Giy chrng nhn quyn si:r dung 
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dt. Dng thi, d nghj các h gia dInh, cá nhân có nhu cu ducc cp giy chü'ng 

nhn quyn s diing dt trên dja bàn xã Quáng Sn lien h B phn Tip nhn 

và Trà kt qua xâ Quâng Syn hoc B phn Tip nh3n  và Trâ kt qua huyn Dk 

Glong d dixçic tu vn, hu&ng dn them và np h s dàng k, cp giy chtrng 

nhn quyn sir diing dt theo quy dlnh. 

- V d nghj: "Di vói nhIng truô'ng hcip có din tIch dat dang lien quan 

dé'n các cong ly, dá't 1dm nghip kip  th&i bóc tách cy th cho các ho dan yen tam 

san xud'i, trdnh tinh trgng tranh chip kéo dài": Khi các h gia dInh, cá nhin 

thirc hin ctäng k cp giAy chrng nhtn quyn sü diving dAt, cci quan chuyên mon 

së xac djnh và bóc tách phAn din tich dAt cüa các cong ty, dAt lam nghip 

(không dü diu kin cAp giAy chtrng nhn QSD dAt). 

. • . , 8. Kien ngh cua cu tn Bon B No'm Pang Rali; hon B Plao; hon 

B'tong và thôn 4, xã OAk Plao, huyn DAk Glong: "Dé nghj Uy ban nhân dan 

tinh chi do UBND huyn Dak Glong và các cc' quan chuyên mOn giái quyé't d&t 

dilm cOng tác bi thu'ô'ng, h trci và cd'p da't tái djnh canh, djnh cu', dd't san xudt,' 

bi thu'Ong, hJ' trcf v cay Ma!, cay D&a, do dgc, kim kê cac tài san trén cos 

ngp và cdc cong trInh hgng myc khác trén dja bàn xâ; cap GCN quyn sz dyng 

dd't, chuyé'n dcii myc dIch th dyng dd't cho các hç5 gia dlnh ó khu vrc trên o'ii 

djnh dài sO'ng (Ciè tn dà kkn nghj nhiu lcn) ". 

Trã lôl: 

Thii gian qua, UBND huyn dã tp trung chi dao  cong tác giài quyt các 

tn tai,  vu'óng mc v cong trInh thüy din Dng Nai 3,4. Qua do, nhiu khó 

khAn, vu&ng mc dà duqc các cAp, ngành quan tam giái quyt. Lien quan den 

các kin nghj nCu trên cüa cu tn, UBND huyn thông tin mt s ni dung lien 

quan vã nhirn vy thOi gian tâi nhu' sau: 

* Vê vic cap dat tái djnh canh, tái djnh cii cho ngu'O dan: 

Hin nay cOn mt s h dan chua dupc cAp dAt, do cOn mt s vuó'ng rnc 

cy th nhu sau: 
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- Din tIch dt quy hoach d be, trI cho các h dan dU diu kin bj 1n 

chie,m trái phép chua thirc hin ducc thu tic cuOng ch giâi phóng mt b&ng. 

- Theo bàn de, quy hoach ba loi rirng, CO 181 ha d.t thrçic quy hoch là 

dt rung nên không thrc hin dugc thu tiic cp GCNQSI) dt. UBND huyn dâ 

d nghj và dang chu Hi dng nhãn dan, UBND tinh diu chinh quy hoch dtra 

din tIch nay ra khOi quy hoach ba 1oi thng dé lam thu tIic cp GCNQSD dt 

cho bà con theo quy djnh. 

* V vic be,i thu'&ng, h trçl cay mai, cay dra: 

Theo K hoach  s 27, kinh phi dr kin bi thtthng, h trçl là: 57,96 t 

dng, trong do: Cay mai: 22,1 t' dng; Cay dira: 33,1 t' &ng; Chi phi thçi'c hin 

cong tác bi thung, h trçi: 2,8 t' dng. 

Qua kt qua rà soát, 1p phwrng an, tng kinh phi dr kin bM thtring cay 

mai, cay dtra khoãng 32,5 t, trong do: Dâ ban hãnh dugc 04 Quyt djnh phLrcIng 

an vâi kinh phI 2,1 t5' dng. Dâ Ip 10 phuung an, kinh phi be,i thtthng, h trci d 

kin 28,5 ti', trong do dä t chüc thm djnh 04 phuong an, cOn Ii dang kiêm tra 

d trInh th.m djnh. Dir kin hoàn thãnh trong qu I nãm 2022. 

* H trç dào tao, chuyn di ngh và tim kim vic lam: 

Vic rà soát 1p phu'ong an h tr9' cor ban dã hoàn thành nhung con mt so 

vu&ng mc lien quan dn ch d, chmnh sách nén chua phé duyt thrcrc phuorng 

an. 

UBND huyn dä báo cáo và xin chü trirong cüa UBND tinh dé có Co so 

thirc hin. Theo do IJBND tinh dã nghj Cisc kinh té và Phát triên qu5' dt thuc 

Tng cic quãn 1 dt dai hu0ng dn ti theo ni c1ing Cong van so 3680/UBND-

KTN, ngày 14/7/2021 v vic xCr 1 te,n tti v.ró'ng mc trong cong tác be,i 

thuOng, h trq cong trInh thuy din Dng Nai 3, 4 trên dja bàn tinh Dàk NOng. 

Hin nay dä có van bàn huOng dn cüa Cic kinh té và Phát trién qu dt 

thuc Tng cic quãn 1 dt dai. Trên cor sO do, UBND huyn sê t chuc h9p To 
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tu vn pháp 1ut d 1y kiên gop cña các thành viên có lien quan dê có cd so' 

thçrc hin. 

* V vic do d,c, bi thi.thng, h trg b sung din tIch dt trén cos ngp: 

Hin nay, vic do dac  cO ban dã hoàn thành, sau khi có kt qua nghim 

thu cüa ca quan có chirc näng, các dan vj chuyên mon cüa huyn sê lam thU tçic 

bi thuàng, h trg theo quy djnh. 

9. Kin ngh cüa cli' tn Nguyn Van Bc, thôn 7, xã Dk Ha, huyn 

Dãk Glong: "DE nghj chInh quyn các cqp chi dgo cc' quan chuyên mon sira 

chI?a dp Thiy din EaNung thOn 7, xâ Dák Ha dâ bj rô ri tfr nám 2020, khOng 

tIch dU'Q'C nu'ó,c tze&i tiêu cho Cay trong trong mI,a khO ". 

Trã 1&i: 

Cong trInh ThUy igi Ea Nung thôn 7, xã D.k Ha dã dugc Uy ban nhân dan 

tinh Dk Nông bàn giao cho Cong ty TNHH MTV khai thác cong trInh thUy igi 

Dk Nông quãn 1 vã vn hành (theo Quyt djnh s 1851/QD-UBND, ngày 

2 1/11/2018 cUa Uy ban nhân tinh Dk Nông), vi vy vic du tl.r sira chfta cong 

trInh thUy igi trén da bàn do Cong ty thirc hin. Hin tai  Cong trInh ThUy lçi Ea 

Nung thôn 7, xã Dk Ha dã dirge UBND tinh Dâk Nông dng chU truong dira 

vào danh mvc  süa ch&a, nâng cp ti Cong van s 5228/UBND-KTN, ngày 

12/10/2020. 

Trén day là kin trá Ru cUa UBND huyn Däk Glong v kiin nghj,cUa 

ci.'r tn, kmnh d nghj Ban Tip cong dan tinh xem xét, tng hgpi 

Noi nhln: 
- Nhix trên (t/h); 
- T.T Huyn üy, HOND huyn; 
- Chü tjch, các PCT UBND huyen (c/d); 
- CVP HDND - UBND huyn 
- Trang thông tin din t cüa huyn; 
- Ban Tiêp cong dan huyn; 
- Luu: VP. (Sam) 

CHU TICH 

Trn Nam Thuãn 
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