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S&'f.2Q.9./UBND-BQL 
V/v giãi quyêt din 

kiên nghj cüa cong dan 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
Doe 1p - Tir do - H?nh phtIc 

Dak Glong, ngày.  06.  tháng. £  nàm 2021 

KInh glri: H bà H'Mai Trang, 
Dja chi: thôn 3, xã Dk Plao, huyn Dãk Glong, tinh Däk Nông. 

Ngày 15/01/2021, Uy ban nhân dan huyn Dâk Glong nhn duçic dan 
kin nghj cüa h bà H'Mai Trang thiiông trü tui thôn 3, xã D.k Plao, huyn Dk 
Glong, tinh Dk Nông. Ni dung dcin kin nghj vic chra duçc hu&ng chinh 
sách bi thu?mg, h trçy giãi quyt vic lam theo Nghj djnh s 69 và Nghj djnh 
s 34 cüa ChInh phU khi nhà nuic thu hi dt xây drng cong trInh thüy din 
Dng Nai 3. Sau khi xem xét ni dung don kin nghj và xét Báo cáo so 34/BC-
BQL ngày 04/5/2021 cüa Ban quãn 1 dir an và Phát triên qu5i dat, Uy ban nhân 
dan huyn Dk Glong trá 1i nhu sau: 

1. H trq theo Quyt dlnh  s 64/2014/QD-TTg ngãy 18/11/2014 (trwóc day 
là Quyltdjnh Se' 34/2010/QD-TTgngày 08/4/2010) cüa Thu tu*ng ChInh phil: 

D có co sO' thixc hin chInh sách h trq theo Quyt djnh s 34/2010/QD-
TTg ngày 08/4/2010 (dã dtcçic thay the' tgi Quyé't djnh sO' 64/2014/QD-TTg ngày 
18/11/2014) cüa Thu tl.râng ChInh phü. IJBND huyn Dk Glong dâ có Báo cáo 
s 149/BC-UBND ngày 20/4/2018 và Báo cáo so 222/BC-UBND ngày 
01/6/2018 Báo cáo vuO'ng mc trong vic h trg chInh sách theo Quyt djnh s 
34/QD-TTg ngày 08/4/20 10 cUa Thu tu'O'ng Chinh phü dôi vâi cong trInh thüy 
din Dng Nai 3, giri UBND tinh Dk Nông, sO' Tài nguyen và Môi trithng xin 
kin và h.réng dn thirc hin. 

Tai Báo cáo s 179/BC-STNMT ngày 14/6/2018 cila SO' Tài nguyen và 
Môi truO'ng v vic xü 1 vixàng rnc trong vic h trçl chInh sách theo Quyt 
dinh sé 34/QD-TTg ngày 08/4/20 10 cüa Thu tuóng ChInh phü di vOi Cong 
trInh thüy din Dng Nai 3 cii th: "Quyé't djnh so 34/2010/QD-TTg ngày 
08/4/2010 cza Thi tu'ó'ng ChInh phi ye' vic ban hành Quy djnh ye' bi thw&ng, 
h tro' và tái dnh cu các dy' an thzy lo'i, thiy din có hiu ly'c ke' th' ngày 
01/6/2010. Theo do, Quy hogch tdng the' cong tác bi thu'Ong, M trçf và tái djnh 
cit dy' an thiy diên Dng Nal 3 du'çic Tp doàn din ly'c Vit Nam phê duyt tQi 
Quylt djnh so' 240/QD-EVN-HDQT ngày 2 7/3/2007 ('trithc ngày 01/6/2010) nên 
khOng di die'u kin áp dyng theo Quyê't d,inh sO' 34/2010/QD-TTg ngày 
08/4/2010 cia Thu tu'àng ChInhphi là dáng theo quy d/nh ". 



Trên ci sO' do, UBNID tinh D.k Nông ban hành Cong van s 5716/UBND-
NN ngày 12/11/20 18 v vic xO' 1 vuàng mac trong vic M trçi chInh sách theo 
Quyt djnh s 34/2010/QD-TTg ngày 08/4/20 10 cüa Thu tithng ChInh phü d& 
vâi cong trInh thüy din Dng Nai 3 cit th: "Tháng nhá't vic xilr lj vu'óiig mac 
trong vic h6 trçt chInh sách theo Quyé't a'jnh so' 34/2010/QD-TTg ngày 
08/4/2010 cia Thi tu'ó'ng ChInh phi ddi vO'i COng trInh thzy din DOng Nai 3 
theo nhit d nghj cza SO' Tài nguyen và MOi trwàng ". 

Nhu 4y, theo các van bàn nêu trên, Dir an thüy din Dng Nai 3 không dü 
diu kin áp dung các chinh sách h trçl theo Quyt djnh s 34/2010/QD-TTg 
ngày 08/4/2010 cüa Thu tuâng ChInh phü. Do do, UBND huyn Dk Glong 
không có can cü d phê duyt phiscing an h trçl cho các h dan bj ãnh hithng bâi 
dix an thüy din Dng Nai 3. 

2. V vic h trçr dào tto, chuyn dôi ngh và tim kim vic lam theo 
Diu 20 Ngh djnh s6 47/2014/ND-CP, ngày 15/5/2014 (tru'O'c day là Diu 22 
Nghj djnh st 69/2009/ND-GP, ngày 13/8/2009) cüa ChInh phil quy djnh v 
bôi thu'ô'ng, ho trçr, tái dnh cu' khi nhà nu'ó'c thu hi dat: 

H bà H'Mai Trang dã &rçYc hi dng bi thu'O'ng, h trçi giâi phóng mt 
bang kim kê tng din tIch dat UBND xâ quân 1 là 90.3 02m2  ('trong do: Din 
tIch lông hâ: 55. 868m2; Din tIch ngoOi lông ha: 34. 434m2,). Tuy nhiên, sau khi 
lng ghép ranh gió'i quãn 1 sü dung dt giuIa Khu Bâo tn thiên nhiên Ta Dung, 
Vin khoa h9c Lam nghip Nam Trung BO và Tây Nguyen (Trgm thtc nghim 
Dak Plao) và ranh giO'i giao trá v Uy ban nhân dan xã quân l thI tng din tIch  
dt UBND xà quãn 1 cüa hO bà H'Mai Trang con lai  là: 15.120m2. 

Tai Thông báo so 04/TB-VPUBND ngày 05/01/2021 cüa Van phOng 
UBND tinh DAk Nông v kt lun cüa dng chi Lê Tr9ng Yen - Phó Chü tjch 
UBND tinh tai cuOc h9p ngày 25/12/2020 cii th: "Riêng trtr&ng hqp bd sung 
khoán h0 trçi chuye2n do1 nghê' và tim kilm vic lam di vài phán chênh lch (lO'n 
han) gilba din tIch dá't b/thu hal và din tich dt tOl djnh canh dà diccic giao: 
Giao SO' Tài nguyen và MOi tritO'ng chz tn phdi hc.rp vO'i UBND huyn Dàk 
Glong cO van bàn dC nghj Tong cyc Quán l dá't dai (Bç5 Thi nguyen và MOi 
tru'dng) htthng dn thy'c hin theo quy d/nh ". 

HO bà H'Mai Trang thuOc déi tuçrng hO dü diu kin tái djnh canh dà 
drçic cp dt tái dnh canh nhung chua dü han  müc 01 ha/hO và thuOc di tuqng 
dang xin hithng dn thrc hin cüa Tng cic Quãn 1 dt dai ('Bó Thi nguyen và 
Môi tntOg). Sau khi có huó'ng din thirc hin cüa Tng cçlc Quán l dt dai (Bc5 
Tài nguyen và MOi ti'u'dng), UBND huyn sê chi dao  Ban quàn 1 dr an và Phát 
trin qu dt tin hành 1p phuang an h trçl theo quy dnh. 



Uy ban nhân dan huyn Dk Glong trâ 1i dan kin nghj cüa h bà H'Mai 
Trang, thtring trá tti thôn 3, xâ Dk Plao, huyn Dk Glong, tinh Dk Nông d 
h gia dInh bà duçic bit./. 

Noi nithn: 
- Nhtr trén; 
- CT, d/c Hçirp PCT UBND huyn; 
- Thanh tra huyn (theo döi); 
- Ban tip cong dan huyn (theo döi); 
- Ban QLDA & PTQD; 
- Ban 666; 
- Trang thông tjn din tcr huyn; 
- Luu: VT. 

KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

Nguyen Van HQ'p 
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UBND HUYJN EAK GLONG CQNG HOA xA HQI CIIEJ NGHIA VIT NAM 
BAN QLDTIAN VAPT QUYDAT Dckip -Tirdo -Htnh phñc 

St:.../BC-BQL Dk Glong, ngày .tháng. . nàm 2021 

BAO CÁO 
V vic giãi quyt don kin nghj cüa h bà H'Mai Trang. 

thuèng tni t?i  thôn 3, xã Dk Plao, huyn Dk Glong, tinh Dk Nông. 

KInh gi:ri: TiJy ban nhân dan huyn Dk Glong. 

Thirc hin Cong van s 1851LJBND-BTCD ngày 21/01/2021 cña Uy ban 

nhân dan huyn Dk Glong v vic xern xét giài quyt don kin nghj cüa h ha 

H'Mai Trang thung trü ti thôn 3, xa Dk Plao, huyn Dãk Glong, tinh fk 

Nông. Ni dung don kiên nghj vic chixa duc hirông chInh sách bi thuôiig, h 

trq giâi quyêt vic lam theo Ngh djnh sé 69 và Nghj djnh s 34 ciia ChInh phü 

khi nhà nuc thu hi d.t xây drng cong trmnh thfiy din Dng Nai 3. Sau khi 

xern xét don kiên nghj và kim tra h sa, tài 1iu v bi thung h trçi, Ban quãn 

1 dr an và Phát trin qu dt báo cáo nhu sau: 

1. H trq theo Quyt d1nh s 64/2014/QD-TTg ngày 18/11/2014 (1rzró'c 

day là Quyt din/i s 34/2010/QD-TTg ngày 08/4/2010) cila Thu tithng ChInh 
phil 

D có co s& thrc hin chInh sách h trcl theo Quyêt djnh s6 34/201 0/QD-

TTg ngày 08/4/2010 (dà dzrcic thay the' tii Quye't djnh so2  64/2014/QD-TTg ngày 

18/11/2014) cüa Thu tuóng ChInh phü. UBND huyn Dk Glong dã có Báo cáo 

s 149/BC-UBND ngày 20/4/2018 và Báo cáo so 222/BC-UBND ngày 

01/6/2018 Báo cáo vuông rnc trong vic h tr? chInh sách theo Quyk dnh s 

34/QD-TTg ngày 08/4/20 10 cüa Thu tuó'ng ChInh phü dôi vi cOng trmnh thüy 

din Dng Nai 3, giri UBND tinh Dk NOng, si Tãi nguyen và Môi truông xin 

kin và huóng dn thixc hin. 

Ti Báo cáo so 179/BC-STNMT ngây 14/6/2018 cüa S Tài nguyen và 

MOi truông ye vic xfr l' vuâng mac trong vic h trg chInh sách theo Quyt 

djnh s 34/QD-TTg ngày 08/4/2010 cüa Thi tuóng ChInh phi:i dM vói Cong 
trmnh thUy din Dông Nai 3 cii th: "Quye2t djnh so' 34/2010/QD-TTg ngày 

08/4/2010 cia Thi tztói'zg ChInh phi ye' viçc ban hành Quy djnh ye' bi thu'&ng, 

hO' trQ' và tái d/nh cit các c4c  an thiy k'i, thiy din có Jiiu lc tzr ice' tt'c ngày 

01/6/2010. Theo do, Quy hoich te'ng the2  cOng tOc bi thu'àng, ho trQ' và tái djnh 

cit c4 an thiy din Dng Nai 3 du'çrc Tçp doàn din ly'c Vit Narn phê duyêt tai 

Quyê't djnh s 240/QD-E VN-HDQT ngày 27/3/2007 (tru'O'c ngày 01/6/2010) nên 



không dz diu kin áp dyng theo Quylt djnh s 34/2010/QD-TTg ngày 

08/4/2010 cia Thz tu'ó'ng ChInhphi là ding theo quy djth ". 
Trên cci sâ do, UBND tinh Dk Nông ban hãnh Cong vn s 5716/UBND-

NN ngày 12/11/2018 v vic xü I vuàng mc trong viie h trç chmnh sách theo 

Quyt dnh s6 34/2010/QD-TTg ngày 08/4/2010 ciia Thu tiI&ng Chmnh phü di 

vol cong trInh thüy din Dng Nai 3 c'i th: "Thong nhcit vic xi lj vithng mac 

trong viçc h3 trçr chInh sách theo Quylt dinh s 34/2010/QD-TTg ngày 
08/4/2010 cza Thz tzthng ChInh phi doi vái Cong trInh thzy a'içn Ekng Nai 3 

theo nhzc d nghi cia S& Tài nguyen và MOi trwôg". 

Nhu 4y, theo các vn bàn nêu trên, Dr an thüy din Dng Nai 3 khOng d 
diu kin áp dung các chinh sách h trçl theo Quy& djnh s 34/2010/QD-TTg 
ngày 08/4/20 10 cñaThü tuóng Chinh phü. Dc' do, UBND huyn Dk Glong 

không có can Cu d phê duyt phucmg an h trq cho các h d bj ãnh huOng b&i 

dir an thñy din Dng Nai 3. 
2. V vic h trq dào to, chuyn di ngh và tIm kim vic lam theo 

Diêu 20 Nghj d!nh  s 47/20141NB-CP, ngày 15/5/2014 (trwác day là Diu 22 

Nghj ttjnh s6 69/2009/ND-CP, ngày 13/8/2009) cüa Chinh phü quy djnh v 

bi thirô'ng, h trçr, tái djnh dr khi nhà nithc thu hili dat: 
H bâ H'Mai Trang dA ducic bi dng bi thuOng, h trq giâi phóng mt 

bang kim kê tng din tIch dt UBND xã quan l là 90.302m2  (trong d'ó: Diçn 

tIch lông h: 55.868m2; Diçn tIch ngoài lông hO': 34.434m2). Tuy nhiên, sau khi 

lng ghép ranh giói quãn l sCi dung d.t giüa Khu Bão tn thiên nhiên Ta DCing, 

Vin khoa h9c Lam nghip Nam Thing B và Tây Nguyen (Trqm th?c nghim 

Dák Plao) và ranh giOi giao trà v Uy ban nhân dthi xà quãn 1 thI tng din tIch 

dt UBND xã quàn 1 cüa h bà H'Mai Trang cOn 1i là: 15.120m2. 

Tti Thông báo s 04/TB-VPUBND ngày 05/01/202 1 cua Van phOng 
UBND tinh Dk Nông v kt lun cua dng chI Lê Tr9ng Yen - Phó Chü tjch 

UBND tinh t.i cuc h9p ngày 25/12/2020 cii th: "Riêng trwô'ng hQp bd sung 

khoàn h6 trcr chuyen ddi ngh và tim Idê'm viçc lam dO'i vái phân chênh loch  (ló'n 

hon) giia din tIch da't b/thu hi và din tIch da't tái djnh canh dâ dwçrc giao: 
Giao 86' Tài nguyen và MOi trwông chi trI phO'i hQp v6'i UBND huyn Dck 

Glong cO van bàn d nghj Tang cyc Quàn lj dat dai (Bô Tài nguyen và MOi 

trwông) hzthng dgn thtc hin theo quy djnh ". 
H bà H'Mai Trang thuc d& tt.rçing h dü diu kin tái djnh canh dä 

duqc cp dt tái djnh canh nhung chua dü hn müc 01 haJh và thuc di tlxcYng 

dang xin huOng dn thrc hin cUa Tng c11c Quãn l d.t dai (Th5 Tài nguyen và 

MOi tru'àng). Sau khi có huOng dn thrc hin cüa Tng cic Quãn 1 dt dai (Bó 
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Tài nguyen và Môi tru'&ng), Ban quãn 1 dr n và Phát trin qu d.t s tin hnh 

l.p phucing an h trci theo quy djnh. 
Ban quán 1 dir an và Phát trin qu9 dt Báo cáo v vic giài quy& don 

kin nghj cña h bà H'Mai Trang, thuàng trü t.i thôn 3, xä D.k Plao, huyn Dk 

Glong, tinh D&k Nông. KInh d nghj U ban nhân dan huyn xem xét chi dao 

giài quyêti. 

t 

Noi n!zin: 
- Nhu trên; 
- Thanh,tra (theo doi); 
- Ban tiêp cong dan (theo dOi); 
-LanhdaoBan; 
- To tru&ng, to phO (theo doi); 
- Luu: VT; 
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