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UY BAN NIIAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGIIIA VIT NAM 
HIJYN DAK GLONG Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S& 4079/UBND-BQL  666 Dàk Glong, ngày Li tháng  4  nám 2021 
V/v giãi quyt dan kin nghj 

Kinhgt'ri: 
- Ban quán 1 giái quyêt các ton ti, vrn9ng mac cüa cong 

trmnh thüy din Dong Nai 3&4 (Ban 666); 
- Ban quán l dir an và phát triên qu dat huyn; 
- HO bà H'Griêng (chng là K'Lang) 

Dja chi: Bon B'Tong, xA Dk Plao, huyn Dk Glong, tinh Däk Nông. 

Ngày 07/04/202 1, U ban nhân dan huyn Dk Glong nhan dtxçc dan kin 
nghi cUahô bà H'Griêng (chong là K'Lang) dja chi Bon B'Tong, xA Dàk Plao, 
huyn Dak Glong, tinh Dak Nông có nOi  dung kiên nghj vic näm 2013 hO gia 
dlnh dwyc bOc thàrn lô dat tái djnh canh tai  tha dat so 114 nhixng den nay van 
chua duçic nhn dat dê canh tác do gia dInh ông TInh, xà Quáng Khê dang tranh 
chap thuOc  cong trInh thUy din DOng Nai 3&4. Sau khi xem xét nOi  dung dan kiên 
nghj và Bao cáo soiP-/BC-BQL 666 ngayAciháng 04 näm 2021 cüa Ban quán 15' 
giãi quyêt các ton ti, vuóng mac cUa cong trInh thUy din Dông Nai 3&4, UBND 
huyn có 5' kiên nhu sau: 

1. HO ông bà H'Grieng (chng là K'Lang thuOc dôi tuçing dü dieu kin tái 
dinh canh và dA duyc bôc tham dat san xuât nam 2012 tai thira dat sO 119 th bàn do 
so 2. Tuy nhiên hO gia dInh có 5' kiên là xin trã lai  dat dê nghj tInh toán 1p phucmg 
an tInh toán ho trç chuyên doi nghê nghip và tao  vic lam cho gia dlnh nen kiên 
nhj hO gia dInh thrçic bôc thäm chua duçic nhn dat dê canh tác là khOng có ca sâ 
dê giài quyêt (bien ban lam vic kern theo,). 

2. Giao Ban quán 15' dir an và Phát triên qu5 dat chü trI, phôi hcrp vâi Phông 
Tài nguyen và MOi trumg, Ban quàn 15' giái quyêt cáctôn tai,  vuàng mac cUa cong 
trInhthüy din Dông Nai 3&4, UBND xà Dàk Plao tiên hành tInh toán 1p phuang 
an ho trçy chuyên doi nghê nghip và tao  viec lam cho hO dan thuOc  dOi ttl9'ng nay 
(Theo báo cáo so 422/BC-STNMT ngày 25/12/2020 cza S& Tài Ngyen & Môi 
Trwàng) trong do có hO Ong bà H'Griêng (chOng là K'Lang). 

3. Giao Ban quãn 15' giái quyêt các tOn tai  vuàng mac cUa cOng trInh thüy 
din Dông Nai 3 & 4 tong hcip, theo dOi kêt qua thirc hin. 

UBND huyn Däk Glong trã lyi kiên nghj dê hO bà H'Grieng (chong là 
K'Lang) thuó'ng trü tai  Bon B'Tong, xa Dak Plao, huyn Dak Glong tinh Dák 
Nong duçic biêt./. 

Nc'i nhln: 
- Nhu trên (th%rc hin); 
- CT, các PCT UBND huyn (chi dao); 
- Thanh tra huyn (theo döi); 
- Ban tiêp cong dan huyn (theo dOi); 
- PhOng Tãi nguyen và Môi trung (pip); 
- UBND x D.k Plao (p/hçip); 1LV 
- Trang thông tin din tCr huyn, 
-Luii:VT 



CQNG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIET NAM 
DOe Ip — Tir do — Hnh phüc 

BIEN BAN LAM VIC 

Horn nay, vào ltc 8 gi 30 phUt, ngày ) tháng Inàm 2020, Ti tri sâ Ban quán 
1 giãi quyt các tn tai,  vu&ng mc cUa cong trInh thUy din Dông Nai 3&4, chüng tOi 
gôm: 

I. Di din Ban quãn I3 giãi quyêt các ton ti, vtrYng mac cila cong trInh 
thüy din Dng Nai 3&4 (Ban 666). 

Ong: Nguyn Tr9ng Tut Chüc vi,i: P.Trtthng Ban. 
Ong: Phim Quang Dat. Chrc vv: T Trurng TDC-TDC. 
II. Di din UBND xä Dk Plao: 
Ong: K' Tam Chi.'rc vij: P. CT xA 
Ong: Di.rng Cong Dirc Chü'c vi: Cong chc dja chInh. 
III. Di din Ban Quãn ly' dtr an và Phát trin qu dt: 
Ong Chüc vu  
Ong: Lë Trung Nghia Chirc vi1: Nhân viên. 
IV. Di din hO dan: 
- HO Ong (bâ): K'Lang ( bp ba) da chi tti thôn 3( bon B'Tong), xä Dk Plao, 

huyn Dk Glong, tinh Dk NOng d duoc bc thäm thira dt s 119 t ban d phân lô 
chia dt san xut s 02. 

- HO Ong (bâ): Trn Thi Ngoc Mai dja chi ti thôn 3( bon B'Tong), xa Dk Plao, 
huyn Dñk Glong, tinh Dâk Nông d duc bc thäm th&a dt s 118 t ban do phân 10 
chia dt san xut s 02. (Vng rnt) 

- HO Ong (bà): Ngo Thanh Tüng dja chi tai  thôn 3( bon B'Tong), x Dk Plao, 
huyn Dâk Glong, tinh Dk Nông d duçc b& thäm thira dt s 134 t ban d phân Jo 
chia dat san xuat s 02. (V.ng m.t) 

- Ba H'SRum dja chi tti thôn 3( bon B'Tong), xa Dak Plao, huyn Dak Glong, 
tinh Dak Nong. (yang met) 

NQI DUNG 
Can cir cong van s 3389/TJBND-BTD, ngày 12/10/2020 cUa U' ban nhân dan 

huyn Dak Glong v vic giao giãi quyt dcin kin nghj ca bà Nguyn Thj Hôa dja 
chi tti thOn 3( bon B'Tong), xa Dak Plao, huyn Dak Glong, tinh DkNOng. 

Can cir Báo cáo s 193/BC-UBND, ngày 5/10/2020 v vic trã Iti dat cüa ông 
Pham Thanh TInh tai khu vtxc 206 ha. Dia chi ti thOn 6( bon Kalayu), xa Quãng Khê, 
huyn Dak Glong, Tinh Dâk Nông. 

Can cü biên ban lam vic ngây 8/10/2020 v viOc xác minh thi,rc dja dcm kin 
nghj cüa bã Nguyn Thi HOa dia chi tai thOn 3( bon B'Tong), xa Dâk Plao, huyn Däk 



Ban 666 Ban Quãn 19 dci an và Phát triên qu dat 
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Glong, tinh Dk Nong và Ba H'SRurn dja chi tai thôn 3( bon B'Tong), xâ Dâk Plao, 

huyn D&k Glong,.tinh Dâk Nong. 
Sau khi bàn bac thóng nht v vic trã lai  dt dà 1.n, chim và ctp dAt tái djnh 

canh cho các hO dan dà duçc bc thärn dAt san xuAt näm 2012 nhu sau: 
- HO ông K'Lang (bp ba) (vçi là H'Grieng) dja chi tai  thôn 3( bon B'Tong), xà 

Dâk Plao, huyn Dk Glong, tinh Dk Nông nhu sau: D nghj tInh toán 1p phumg an 

tInh toán h trçl chuyn di ngh nghip và tao  vic lam cho gia dInh tôi Va tir nguyen 

xin trà ia  dAt dà duqc b6c thäm näm 2012. 
* kin cUa Ban Quân 19 dir an và Phát trin qu5 dAt nhu sau: 
D nghj Ban 666 chü trI ph6i hçip vài the ban ngành lien quan cAp dAt tái djnh 

canh dã hçip tInh, hqp 19 theo quy djnh cüa pháp 1ut. 
* kin UBND xà D&k Plao nhu sau: 
- D nghj Ban 666, BQLDA và PTQ dAt tham muii UBND huyn lam thu tijc 

cAp dAt tái djnh canh hoc tInh toán 1p phucmg an tInh toán h trçl chuyn d& ngh 

nghip và tao  vic lam cho các hO dan. 
Kt luân:  Ban quân 19 giãi quyt các thn tai vuàng mc cüa cong trmnh thüy din 

Dng Nai 3 & 4 báo cáo UBND hu.yn xin 9 kin v vic cAp tái djnh canh dA duqc 

b6c thäm näm 2012 theo dung quy djnh ccia pháp lut va'các h dan không có 9 kin 

nào khác và chju trách nhim trithc pháp lut truâc các 9 kin cüa hO gia dInh dâ 9 

kin. 
Biên bàn kt thüc hi 10 gRi 30 ph'át cüng ngày, thông ql.w cho mci nguYi cing 

nghe va thng nhAt nOi dung cüng k9 ten d lam can c1r thirc hin./. 



UBND HUYN DAK GLONG CONG HOA xA HQI cflU NGIilA VIT NAM 
BAN QL GIAI QTJYET CAC TON Td, Doc lap - Tir do -  Hanh phüc  

VEX(NG MAC CUA CONG TRITNU 
THI'JY  DIN DONG NM 3&4 Dák Glong, ngày4çtháng £ näm 2021 

St: A7 /BC-BQL 666 

BAO CÁO 
V vic giãi quy& dan kin nghj cüa các cong dan 

Thirc hin Cong van s6 996/UBND-BTCD ngày 14 tháng 04 nàm 2021 cUa 
UBND huyn Dak Glong v vic giài quy& dan kiên nghj cUa bà H'Griêng (chong 

là K'Lang) cUng thung tr1t tti thôn 3 (Bon B'Tong), xA Däk Plao, huyn Dák 
Glong, tinh Däk Nông. Ni dung kin nghj vic nam 2013 hO gia dInh duçc bôc 
thäm lô dt tái djnh canh ti thi.ra dt s6 114 nhtxng dn nay vin chua duçic nhan 
dt dé canh tác do gia dInh ông Tmnh, xà Quàng Khê dang tranh chap thuOc cong 
trInh thUy din Dng Nai 3&4. 

Ban quan 1 giai quyt cac thfl ti vung mc cUa cOng trmnh thUy din Dng 
Nai 3 & 4 kim tra h sa bi thung, tái djnh canh cOng trmnh thUy din Dng Nai 
3&4 thI kt qua nhu sau: 

I. Kt qua: 
1. HO bà H'Griêng (chng là K'Lang) cüng thirô'ng trü ti thôn 3 (Bon 

B'Tong), xä Däk Plao, huyn Däk Glong, tinh Däk Nông. 
- Tai v trI dt hO gia dInh kin nghj chua duçc nhn dt dê canh tác ti khu 

206 ha xà Dk Plao. TruOc dày do hO ông Pham Thanh Tinh dja chi thôn 6 xà 
Quãng Khê, huyn Dk Glong, tinh DAk Nông vào ln chim trng Ca phê vOi din 
tIch khoàng 2,21 ha. 

- Ngày 13/3/2020 UBND xä Quãng Khê dà 1p Biên bàn vi pham hành chInh 
ye linh virc dt dai s 10/BB-VPHC trong lTnh vrc dt dai di vâi ho ông Pham 
Thanh TInh, dja chi tai bon Kalayu, xà Quàng Khê, huyn Dak Glong, tinh Däk 
Nông và Ngày 18/9/2020, Phông Tài nguyen và Môi tru?mg phi hcip vài Ban 666, 
UBND xà Quàng Khe tin hành xac minh tlnh tit vii vic vi phtm hành chInh theo 
Biên bàn sO 10/BB-VPHC, ngày 13/3/2020. Sau khi dà ducic UBND xà to chrc 
tuyên truyên vn dng, thuy& phiic hO ông Pham Thanh TInh dja chi thôn 6 xA 
Quàng KhO, huyn Dk Glong bàn giao trã lti din tIch ln, chim si'r ding t?i  khu 
206 ha thi den ngày 25/9/2020 hO ông Phm Thanh TInh dã dng giao trà 1aj  toàn 
bQ din tIch dä lan, chim và theo Báo cáo s 193/BC-UBND, ngày 05/10/2020 
cüa UBND xà Quãng Khe ye vic trà lti dt cüa ho ông Pham Thanh TInh, dja chi 
tai bon Kalayu, xà Quãng Khe, huyn Dàk Glong, tinh Dàk NOng. 

- Ngày 10/11/2020 Ban quân 1 giãi quy& các tn tti, vuàng mac cUa cong 
trinh thüy din Dng Nai 3&4 dà ph6i hçip vài UBND xâ Dk Plao và các dan vj 
lien quan mM ho ông K'Lang (vç là H'Griêng) len lam vic thI ho ông bà 
H'Grieng (chóng là K'Lang thuOc d6i tu?ng dU diu kien tái djnh canh ye. dà duqc 
bOc thäm dat san xuât näm 2012 tai  thüa dt s 119 t& bàn d s 2. Tuy nhien ho 
gia dlnh có ki& là xin trã lai  dt d nghj tinh toán 1p phwing an tInh toán h tr 



Noi nhiiz: 

- UBND huyn (b/c); 
- Thanh tra huyn (theo dOi); 
- Ban tip cong dan huyn (theo doi); 
-Luu:V  
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chuyn di ngh nghip và to vic lam cho gia dInh nên kin nghj h gia dInh 
duqc bc thäm chua duçc nhn dat d canh tác là không có ca sâ d giài quyt 
(biên ban lam vic kern theo). 

II. Kiên nghj, ci xuât: 
Hin tai  qu5 dt sach  d bô tn dt san xut cho các h dan dü diu kin tái 

djnh canh không có. VI vy d dam bão quyn li cUa ngui dan theo quy dnh cUa 
pháp luat,  Ban quân l giãi quyt các thn ti, vuâng mc cüa Cong trinh thüy din 
Dng Nai 3&4 kInh d nghj UBND huyn xem xét cho kin chi d?o  nhu sau: 

- Chi dao Ban quàn l dr an và Phát trin qu d.t chü trI, phi hçip vâi 
Phàng Tài nguyen và Môi trung, Ban quãn l giâi quy& các tn ti, vuàng mc 
cüa cOng trInh thüy din Dng Nai 3&4, UBND xà Dk Plao tin hành tInh toán 
1p phiicing an h trçi chuyn &i ngh nghip và to vic lam cho h dan thuc di 

tucYng nay (Theo báo cáo sd 422/BC-STNMT ngày 25/12/2020 cüa Sà Ta! Nguyen 

& Mo! Tru'àng). 
Trên day là báo cáo cüa Ban quãn l giâi quyt các ton ti wang mc cUa 

cong trinh thUy din Ding Nai 3 &4 ye vic giãi quyt &m kin nghj cUa bà 
H'Griêng (chng là K'Lang) thu?ng trü tai  thôn 3 (Bon B'Tong), xä Däk Plao, 
huyn Dàk Glong, tinh Däk Nông, kInh dê nghj UBND huyn xem xét quyêt 
djnh./. 

a 



CONG HOA XA 1101 CHU NGHA VIT NAM 
Dc1p—Twdo—Hnh phüc 

BIEN BAN LAM VIC 

Horn nay, vào lóc 8 giO' 30 phUt, ngày i  tháng Inäm 2020, Ti tri s Ban quãn 
1 giãi quy& cac ttn tai, viiàng mc cUa cOng trinh thUy din DOng Nai 3&4, chüng tôi 
gôm: 

I. Di din Ban quãn 1 giãi quyt các ton ti, vtr&ng mac cüa cong trInh 
thüy din EMng Nal 3&4 (Ban 666). 

Ong: Nguyn Tr9ng TuAt Chirc v11: P.Truâng Ban. 
Ong: Phtrn Quang Dat. ChUc vi,i: T Tnrrng TDC-TDC. 
II. Dai diên UBND xa IMk Plao: 
Ong: K' Tam Chirc vi,i: P. CT xà 
Ong: Du&ng Cong Dirc Chirc v1i: Cong chirc da chInh. 
III. Dii din Ban Quãn 1 dy an và Phát trin qu5 dat: 
Ong  Chircviy 
Ong: Lê Trung NghTa Chüc v: Nhân viên. 
IV. Di din h dan: 
- H Ong (bà): K'Lang ( btp ba) da chi t?i  thôn 3( bon B'Tong), xà D.k Plao, 

huyên Dk Giong, tinh Dk Nông dà dircic b& thäm thira dt s 119 t bàn d phân lô 
chia dt san xut s 02. 

- H Ong (bà): Trn Thj Ngoc Mai dja chi tai  thôn 3( bon B'Tong), xà D.k Plao, 
huyn Dk Glong, tinh Dk Nông dà &rçic bc thäm thfra dt s6 118 tr bàn d phân 10 
chia dAt san xuAt s 02. (yAng mat) 

- Hc Ong (bà): Ngô Thanh Tüng dja chi ti thôn 3( bon B'Tong), xà DAk Plao, 
huyn DAk Glong, tinh DAk NOng dà duçc bé,c thAm thcra dAt s 134 t? bàn d phân 10 
chia dAt san xuAt s6 02. (yAng mat) 

- Ba H'SRum dja chi ti thôn 3( bon B'Tong), xã DAk Plao, huyn DAk Glong, 
tinh DAk NOng. (yAng mat) 

NO! DUNG 
Can cir cong van s6 3389/UBND-BTD, ngày 12/10/2020 cüa U' ban nhân dan 

huyên DAk Glong ye vic giao giái quy dan kin nghj cüa bà Nguyn Thj Hàa dja 
chi t?i  thOn 3( bon B'Tong), xà DAk Plao, huyn DAk Glong, tinh DAk Nông. 

Can cur Báo cáo s 193/BC-UBND, ngãy 5/10/2020 v vic trã Iai  dAt cüa ông 
Pham Thanh TInh tai khu vuc 206 ha. Dia chi ti thOn 6( bon Kalayu), xà Quãng Khê, 
huyn DAk Glong, Tinh DAk Nông. 

Can cur bién bàn lam vic ngãy 8/10/2020 v vic xác minh thrc dja dn kin 
nghj cüa bà Nguyn Thj HOa dia chi tai thôn 3( bon B'Tong), xà DAk Plao, huyn Däk 
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UBND xä Däk Plao Dai din các Ii dan 

Glong, tinh D.k Nong và Ba H'SRurn dja chi tai thôn 3( bon B'Tong), xâ Dâk Plao, 

huyn Dk Glong,.tlnh Dk Nông. 
Sau khi bàn bac th6ng nhAt v vic trâ 1i d.t dà lan, chim và cap dt tái djnh 

canh cho các hO dan dA &rçvc bc thAm dat san xuat näm 2012 nhu sau: 

- HO ông K'Lang (bp ba) (vci à H'Griêng) da chi tai thôn 3( bon B'Tong), x 
Dâk Plao, huyn Dâk Glong, tinh Dk Nông nhu sau: D ngh tInh toán 1p phucmg an 
tInh toán h trq chuyn di ngh nghip vâ tao vic lam cho gia dmnh tôi và tr nguyen 

xin trã lai d&t dã ducic bc thäm näm 2012. 
* kin cüa Ban Quán l dr an và Phát trin qu5 dat thu sau: 
D nghj Ban 666 chü trI ph6i hcp vi các ban ngành lien quan cap th tái dnh 

canh dä hcrp tInh, hcp l theo quy djnh cUa pháp lu.t. 
* kin UBND xã Dk Plao nhi.r sau: 
- D nghj Ban 666, BQLDA và PTQ dat tham muu UBND huyn lam thU tiic 

cap dat tái djnh canh hoc tInh toán 1p phumig an tInh toán h trq chuyn di ngh 

nghip và tao vic lam cho các hO dan. 

Kt luân:  Ban quán 1 giãi quyt các thn tai wang mc cUa cong trinh thUy din 
Dng Nai 3 & 4 báo cáo UBND huyn xin ' kin v vic cap tái djnh canh dA duçic 

bc thäm näm 2012 theo dUng quy djnh ccia pháp lut 'M'các h dan không có ' kin 
nào khác và chu trách nhim truOc pháp lust truâc các ' kin cUa hO gia dInh dà 

kin. 
Biên bàn kt thUc hi 10 gR 30 pht cUng ngày, thông qt cho mi ngui cUng 

nghe và thóng that nOi dung cUng k ten d lam can cir thrc hin./. 

Ban 666 Ban Quãn l diy an và Phát triên qu5 dat 
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U'c' BAN NBAN DAN 
HUY1N DAK GLONG 

S6: 9%.. /UBND-BTCD 
V/v giái quyêt dan kiên nghj 

cüa bà H'Griêng 

CQNG HOA XA 1191 CHU NGHIA VIT NAM 
Doe lap - Tr do - 11inli phüc 

£'álc Glong, ngày 4tj... tháng nám 2021 

Kinh giri: Ban Quàn 1, giãi quyêt các ton ti vtró'ng mae ci:ia câng 
trinh thUy din Dông Nai 3&4 (Ban 666). 

Ngày 07/4/2021, U' ban nhân dan huyn D&k Glong tip cong dan và tip nhn 
duqc don kiênnghj cüa bà H'Griêng dja chi tai bon B'Tong, xâ Däk Plao, huyn Dàk 
Glong, tinh Dk Nông cO nci dung kiên nghj vic nàm 2013 hO gia dInh d'rgc bôc 
thäm lô dt tái djnh canh t.i thra so 114 nhi.rng den nay vn chua duçc nhth dat dê 
canh tác do gia dinh ông TInh, xA Quãng Khê dang tranh chap thuOc  cOng trinh thiiy 
din Dông Nai 3 (co dcm k/en nghj ghi ngày 07/4/2021 kern theo.). 

Sau khi xern xét nOl dung, Uy ban nhân dan huyn chi do nhu sau: 

Giao Ban 666 chCi. trI, ph6i hqp vci the dan vj có liênquan kim tra, xác minh, 
tham mru Uy ban nhân dan huyn giái quyêt nOi  dung kiên nghj cüa bà H'Griêng 
theo quy djnh, thyi gian hoàn thành truó'c ngày 05/4/202 1. 

N14n duçic Cong van nay, yêu cu Ban 666 và các dan vj có lien quan trin 
khai t1c hiên./. 

Nol nh/in: 
- Nhtr trên (thrc hin); 
- CT, d/c Hcip PCT UI3ND huyn (c/d); 
- Thanh tra huyn; 
- Ban Tiêp cong dan huyn (theo doi); 
- Ba H'Grieng (d bitt); 
- Trang Thông tin din tCr huyn; 
- Ltru VP. 

dHU TICH 

 

Vu Ta Long 



CONG HOA XA IIQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dôc lap - Tu do - Hanh phiic  

Dá'k Plao, ngày6ththng 4 nàin 2021 
J\ LYE ,CijOG—. 

I . A.. V.(%& 

c..,. •. . ............ DONDENGHJ 
Ve vlçc giai quyet tranh chap Jat duçc boc tham 

Kink g'i: - UBND huyn Dk 0 long; 
- Ban quân 1' giäi quy& các tn ti, vng mc 

Cong trInh thüy din Dông Nai 3, 4. 

Tôi ten là: H' 0riêng (v K' Lang) 

H kh.0 thu&ng trü: Bon B'tong, xã Dk Plao, huyn Dk Giong, tinh Dk 
Nông.. 

Tôi vi& don ny d nghj qu Co quan giãi quyt vn d tranh chAp dAt dai 
duqc bôc tham t?i  thud dat sO 114 giáp ranh thud dat 115 cüa ông Hoàng Hü'u 
Toàn và 113 cUa Trân Thj Nhu Mai. 

Ni dung vv vic ci th nhu sau: Vào thi diem närn 2013, g:ia dInh •tôi Co 
thrqc bôc tham 01 thu&• dat näm & vj trI nCu trén, hin nay gia dInh tôi vn chua 
dLrac canh tac ti en thua dat do Nguoi dang truc tiêp tranh chap La gia dinh Ong 
Tinh (vq ten Phucrng) xâ Quãng khê, Vào tháng 9/2020 Ban 666 d m&i gia dinh 
tôi cüng ni-ni môt so ho dC trao doi, thông nhât va hira hen s giai quy& trong nãm 
2020 nhung den nay gia drnh tôi van chua nhân duoc phan hôi nào Vây dê nghi 
kInh Ca quan c.ó thãm quyên xem xét giài quyêt cho h gia dinh tôi &rcYc nhin dat 
dê canh tác. 

Kinh= mong co quan có thAm quyn xern xét dan d nghj Va giài quyêt só'm 

cho tôi. 

Tôi xin cam doan nhüng thông tin trên hoàn toAn dcing sir that,  nu co gI sai 
sot tôi xin chju trách nhim tru&c ca quan nhà nrOc cO thâm quyên và tru'ó'c pháp 
1ut. 

NGUOI LAM BON DE NGHJ 
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