
U BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHIIJ NGHIA VIET NAM 
HUYN DA.K GLONG Dc Ip - Ti.r do - Hnh phñc 

S:  i211...  /TB-UBND Dk Glong, ngày  Al  tháng 01 nám 2022 

THÔNG BAO 
Kt 1un tip cong dan 

Tir 08h00' dn llhoo' ngày 10/01/2022 Thtrng trirc Huyn üy, Chü tjch 
Uy ban nhân dan huyn Däk Glong chü tn tiêp cong dan theo Quy ,chê phôi hcp 
ti ,p cong dan doi vi: ông Li.ru Hông Hue, dja chi: thôn 2, xa Dãk Ha, huyn 
DAk Glong và ông Trn Trçng Toãn, dja chi: thôn Phü HOa, xà Quáng Phü, 
huyn K'rông N, tinh Däk Nong. 

Sau khi chü tn quán trit, trin khai bui tip cong dan; các thành phn 
tham gia phát biêu kiên. Ong Doàn Van Phuang - Phó Chü tjch Uy ban nhân 
dan huyn két 1un nhu sau: 

1. D6i vài kin nghj cUa ông Ltru Hông Hue: Kin nghj vic gia dInh ông 
däng k th chip quyn sü dvng  dat ti thi'ra sO 17, t?i bàn dO so 59, xâ Dak Ha 
nhimg bi trá h s vói 1 do: thirc hin Kêt 1un 420/KL-TNMT ngày 28/3/20 17 
cüa Si Tài nguyen và MOi trung ma phàng Tài nguyen và Môi trung chua 
tham mxu Uy ban nhân dan huyn giài quyêt. 

1.1. Giao Chi nhanh Van phông dang k9 dAt dai DAk Glong chuAn bj toàn 
b ho s kiêm chirng cüa ông L1.ru Hông Hue ye thrc hin Két luan  420/KL-
TNMT ngày 28/3/20 17 cüa Sâ Tài nguyen và Môi tnung gi:ri phông Tài nguyen 
và MOi tnrng chm that tnuc ngàyM'/01/2022. 

1.2. Giao phông Tài nguyen và MOi tnuOng tham muu Uy ban nhân dan 
huyn van bàn gri Sâ Tài nguyen va MOi trueing xm kiên chi do ye thirc hin 
Két 1un 420/KL-TNMT chm nhât truc ngày 14/01/2022. Tnxing hcp S Tài 
nguyen và MOi tnthng khOn dOng vâi dê xuât cüa huyn gi nguyen Giây 
chirng nhn quyen sir diin dat dâ cap thI tham muu Uy ban nhân dan huyn thu 
hôi Giây chng nhn quyên sfr diing dat dã cap, dông thi huàng dn Ong Lixu 
Hông Hue dang k cap Giày ehing nhn quyên sir diing dat theo quy djnh. 

2. Di vâi kin nghj cüa Ong Trn Tr9ng Toán: KhOng dng vài COng 
van sO 3585/UBND-TNMT ngãy 29/10/2021 cUa Uy ban nhân dan huyn DAk 
Glong ye vic trã 1&i kin nghj cüa ông Tnân Tn9ng Toán dë nghj xác djnh 1i vj 
trI dat trên thirc tê và diêu chinh Giây chng nhn quyen si'r diing dAt dung tha, 
dung nguOn gôc sr diing dat. 

Hrnrng dn Ong Trn Trçng Toãn khài kin ông Y Long ra Tôa an nhân 
dan huyn Däk Glong ye hcp dông chuyen nhuçing quyên sr ding dat d duçic 
giâi quyet. 



Noi ,:hin: 
- TT. Huyn Uy; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- Hi Nông dan huyn; 
- Ban Tip cong dan; 
- Thanh tra huyn; 
- Phông TNMT; 
- Chi nhánh VPDKDD; 
- UBND xa Dâk Ha; 
- Các ht gia dmnh; 
-Lisu:VP.('¼.) 

TL. CHU T!CH 
CHANH VAN PHONG 

Nguyn Dfrc Hãi 

2 

Trên day là Kt lun tip cong dan di vói ông Lizu Hng Hue và ông 
Trân Tr9ng Toãn; yêu câu các phông, ban, cc quan, dcn vi và các h gia dInh 
nghiêm tüc thirc hin./. 
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