
UY BAN NTIAN DAN 
HUYN DAK GLONG 

S: 4UQ/IJBND-BQL 
V/v giãi quyêt dan 

kin nghj cüa cong dan 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
DcIãp-Ttrdo- Hanh phüc 

Dk Giong, ngày.06tháng.&. näm 2021 

Kinh gi:ri: Ho bà H'Glong, 
Dja chi: thôn 1, xA Dãk Plao, huyn D&k Glong, tinh Dãk Nông. 

Ngày 25/3/2021, (Jy ban nhân dan huyn Dk Glong nhtn duçic don kin 
nghj cüa h bà H'Glong thuxng trii tai  thôn 1, xã Dk Plao, huyn Dk Glong, 
tinh Dãk Nông. Ni dung dcm kin nghj vic chua dtxcic áp giá bi thumg, h 
trg 5.700 biii dira (tham) tai  tht'ra dat so 265, 286, t bàn d s 03 thuc cong 
trInh thüy din Dông Nai 3. Sau khi xem xét ni dung don kin nghj và xét Báo 
cáo so 33/BC-BQL ngày 04/5/202 1 cüa Ban quàn 1 dix an và Phát triên qu dt, 
Uy ban nhân dan huyn Däk Glong trá Ru nhi.r sau: 

Can cir Quyt djnh so 1907/QD-UBND ngày 19/12/2007 cüa UBND tinh 
Dk Nông "V/v thu hi tdng the 1.264 ha dat cza c1n th dyng, thuóc khu vzc 
quy hogch xáy dy'ng lông h thy din Ddng Nai 3 (giai doin 1). 

Ngày 07/7/20 10 h bà H'Glong dã duçic hi dng bôi thuing, ho trçl, giâi 
phóng mt bang huyn D.k Glong tin hành kim kê ti thira dt s 265, 286; tu 
bàn d s6 03, cay trng trên dt gm: MIt trng 4 nam 119 cay; Ca phé trng 2 
nArn 34 cay; Diu trng 4 näm 10 cay; Cai-i trông 4 näm 364 cay; Sâu riêng 
trng 2 näm 01 cay; Di'ra truáng thành là 5700 hçti, dat thuc UBND xã quán l. 

Các cay trng trén dt cüa h bà H'Glong khi kim kê du xác djnh duqc 
dO tui cay trng nên dà dugc bM thu&ng, h trq dy dü theo quy djnh. Riêng 
di vói cay Dira là cay trng có th tái sinh và thu hoach trong nhiu näm ma 
trong Biên bàn kim kê d.t dai cüa HOi  dng bM thuông huyn Dk Glong 
không th hin nãm trng chi th hin là Dtra trung thành nOn khOng xác djnh 
duçuc thii dim trông. 

Tti Cong van s 820/UBND-VP ngày 3 1/3/2021 cüa UBND huyn Dk 
Glong v vic thirc hin kt 1un cüa Ban chi dao  giái quy& các tn tai,  vtthng 
mac cüa cong trInh thüy din Dng Nai 3 & 4 tii cuOc  h9p ngày 19/3/2021 cii 
th: "Giao UBND xä Dk Plao pho'i hQp chgt chë v&i các d07'z vj lien quan (Ban 
666, Ban quán lj dt an và Phát trie2n qu9 da't...) trong viêc kê khai, xác nhn 
thai dièm hlnh thành tài san theo thng quy dinh dó'i vái cay D&a, cay Mai chica 
xác djnh dwqc thai dié'm trng". Sau khi có kt qua xác djnh thi dim trng cay 
Düa cüa UBND xâ Dk Plao, UBND huyn sê chi dao  Ban quán l dr an và 
Phát trin qu d.t tin hành thirc hin các buOc tip theo theo quy djnh. 



Uy ban nhân dan huyn Dk Glong trã Ryi dan kin nghj cüa h bà 
H'Glong, ththng tri ti thôn 1, xâ Dk Plao, huyn Dk Glong, tinh Dàk Nông 
dé h gia dInh bà di.rçxc bit./. 

Noi nh:n: KT. CHU T!CH 
- Nhix trên; PHO CHU TICH 
- CT, die Hçp PCT UBND huyn; 
- Thanh tra huyn (theo dôi); 
- Ban tiêp cong dan huyn (theo dOi); 
- Ban 666; 
- Ban QLDA & PTQD; 
- Trang thông tin din tir huyn; 
- Lxu: VT. 

NguynVãn Hçrp 



UBND HUYN DAK GLONG CONG HOA xA 1-101  Cl-lU NGHIA VlT NAM 
BAN QL DV AN VA PT QIJc DAT Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

S:.&..LBC-BQL Dk Glong, ngày 04.tháng.5. nàrn 2021 

BAO CÁO 
V vic giãi quyt dan kin nghj cüa h bà H'Glong. 

thuông trü ti thôn 1, xã Däk Plao, huyn D.k Glong, tinh D.k Nông. 

Kinh g1ri: TJy ban nhân dan huyn Dk Glong. 

Thc hin Cong van so 901/TJBND-BTCD ngày 07/4/2021 ci1a Uy ban 

nhân dan huyn Dk Glong ye vic giâi quy& dan kin nghj cüa h bà H'Glong 

thurng trü ti thôn 1, xã Däk Plao, huyn DãK (ilong, tinh Dàk Nông. Nôi dung 

dan kin nghj vic chi.ra ducic áp giá bOi tluthng, ho trg 5700 biii dcra (thom) tai 

thira dt sé, 265, 286, th bàn d s 03 thuc cong trInh thüy din Dông Nai 3. 

Sau khi xem xét dan kiên nghj và kirn tra ho sa, tài 1iu v bM thuO'ng h tro, 

Ban quãn 1 dir an và Phát triên qu' dt báo cáo nhu sau: 

Can cü Quyt djnh s 1907/QD-UBND ngày 19/12/2007 cña UBND tinh 

Dk Nông "V/v thu hi tang they  1.264 ha dá't cia cht th c4rng, thuóc khu vwc 

quy hogch xdy dy'ng lông h thñy diçn Dng Nai 3 (giai doan 1). 

Ngày 07/7/20 10 h bà H'Glong dã dLrcic hi dng bi thuèng, h trg, giãi 

phóng rnt bang huyn Dk Glong tin hãnh kim kê ti thia dt s 265, 286; t 

bàn dO sO 03, cay trOng trên dat gôm: MIt trOng 4 nãin 119 cay; Ca phê trng 2 

nàm 34 cay; Diêu trOng 4 näm 10 cay; Can trOng 4 nàm 364 cay; Su riêng 

trng 2 nãm 01 cay; Dira trung thành là 5700 bii, dat thuc UBND xã quãn l. 

Các cay trng trên dt cüa h bà H'Glong khi kini kê du xác djnh duçic 

d tui cay trng nên dä dugc bèi thu'ông, h trçr d.y dü theo quy dnh. Riêng 
di vâi cay Dira là cay trng có th tái sinh và thu hoch trong nhiu närn ma 

trong Biên bn kirn kê dat dai cüa Hi dng bi thu'Ong huyn Dk Glong 

khOng th hin nãm trng chi th hin là Dira tril&ng thành nên không xác djnh 

dugc thai dim trng. 

Ti Cong van s 820/UBND-VP ngày 31/3/2021 cüa UBND huyn Dk 

Glong ye vic thrc hin két luan  ciia Ban chi do giài quy& các tn ti, vuóng 

mac cüa cong trInh thüy din Dng Nai 3 & 4 t?i  cuc h9p ngày 19/3/2021 c 
th: "Giao UBND xa Dá'k Plao phi hQp chgit che vài các dcin vj lien quan (Ban 
666, Ban quán lj dl! an và Phát trié'n qu9 da't...) trong vic kê khai, xác nhán 

thô'i die2m hInh thành tài san theo dzng quy dinh  dó'i vói cay Dta, cay Mai chu'a 

xác djnh duçic thô'i dié'rn tMng ". Sau khi có k& qua xác djnh th?ñ dim trng cay 
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Dia cüa UBND xa Dk Plao, Ban quãn 1 dir an và Phát trin qu d.t s tin 

hãnh thrc hin các buâc tip theo theo quy djrth. 
Ban quãn 1 dçr an và Phát trin qu5 dt Báo cáo v vic giãi quyt &m 

kin nghj c11a h bà H'Glong, thithng trU ti thôn 1, xà Dk Plao, huyn Dk 

Glong, tinh Dk Nông. Kinh d nghj U ban nhân dan huyn xem xét chi d.o 

giãi quyêt./. 

Noi nhin: 
- Nhu trn; 
- Thanh tra (theo döi); 
- Ban tip cong dan (theo dOi); 
- Lãnh do Ban; 
- T tnxông, to phó (theo doi); 
-Lru:VT; 
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