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No'inli?mn: 
- Nhr trén; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- Thanhtra huyn (tidôi); 
- Ban tiêp côngdân (tlstoi); 
- Ban 666; 
- Ban QLDA & PTQD; 
- UBND xA Däk Plao; 
- Trang thông tin din tü; 
-Lixu:VT. 

UY BAN NHAN DAN CONG  HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
HUYN DAK GLONG Dc 1p — Tiy do — Hnh phüc 

S69W/UBND-BQL666 Däk Glong, ngày? tháng 12 näm 2020 

V/v giãi quyt dcm kin nghj cüa 
bà H'Mi thôn 3, xâ Dak Plao 

Kinh gi:ri: Ba H'MM 
Dja chi: thôn 3, x Däk Plao, huyn Däk Glong, tinh Däk Nông. 

UBND huyn Däk Glong nhn dugc dan kin nghj cüa bà H'Mi, thôn 
3, xã Dàk Plao, huyn Däk Glong, tinh Dàk Nông có ni dung lien quan den 
vic d nghj do dac  b sung 2,5 ha d.t trên cos ngp thuc cong trInh thüy din 
Dng Nai 3. Sau khi xem xét ni dung dan kiên nghj và Báo cáo so 57/BC-
BQL666 ngây 02/12/2020 cüa Ban quãn 1 giãi quyêt các ton tai,  vurng mac 
cüa cong trinh thüy din Dông Nai 3&4, UBND huyn Dàk Glong có kiên trâ 
Ru nhu sau: 

Di vâi các trrnmg hçup ngtthi dan có dt hin dang canh tác khu virc trén 
cos ngp thüy din DMg Nai 3 thI Ban quãn 1 giai quy& cac tn ti, vx&ng 
mc cüa cong trInh thüy din Dông Nai 3&4 dà to chirc tiên hành do dc b 
sung cho các h dan tir näm 2017 dn nay. Các trtr&ng hcip din tIch dt không 
có dâu hiu canh tác, dä bô hoang tir lâu thành riirng le, lô ô thI không thirc hin 
viêc do dac. 

Mt khác UBND huyn Däk Glong dâ có Thông báo so 428/TB-UBND 
ngày 18/11/2020 ye vic châm dirt vic do dac  bô sung dat dai khu virc trên cos 
ngp cong trInh thüy din Dng Nai 3. Do do kiên ngh cüa bà H'Mi v vic 
d nghj do dc bô sung 2,5 ha dt trén cos ngp UBND huyn không có co sO' 
d giãi quyt. 

UBND huyn Dãk Glong trã 1O'i dan kin nghj d bâ H'Mi trü ti thôn 
3, xâ Dàk Plao ducic bik/. 
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