
U BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN DAK GLONG Dc 1p - Tur do - Hnh phüc 

S:,tJ/TB-UBND Dak Glong, ngày tháng 9 nãm 2021 

THÔNG BAO 
Y kin kt 1un, cM dio cüa dông chI Trãn Nam Thuân - 

Chü tich  UBND huyn tii cuc hQp ngày 01/9/2021 

Ngày 01/9/2021, UBND huyn t chirc cuOc  hçp v vic thirc hin các Két 
1un thanh tra, kiern tra, kiêm toán và giãi quyêt don thi.r trén dja bàn huyn. Cuc 
hçp do dông chI Trân Narn Thuân - ChU tjch UBND huyn, chü trI; tharn dr cuc 
h9p có Lnh dao  mt so phông, ban, don vj, UBND các xã theo Giây môi so 
126/GM-UBNID ngày 31/8/2021. 

Sau khi nghe kin phát biu, thào 1un cüa các thành phn tham dr cuc 
h9p, dông chI Trân Nam Thuân - Chü tjch UBND huyn két 1un nhii sau: 

1. V vic thiyc hin các Kt 1un thanh tra, kim tra, kim toán 

- Yêu cu các phông, ban, don vj, UBND các xã can ci'r vào chüc näng, nhim 
vii diiqc giao cüa don vj mInh và trên co sâ các kiên nghj cüa Kêt 1un thanh tra, 
kiêm tra, kiêm toán tiên hành rà soát, to chrc triên khai thirc hin, khäc phiic nhCtng 
ton ti, hn chê duçic nêu trong kiên nghj cüa các Kêt 1un. Tri.thng hçip dã thixc 
hiên thI báo cáo kêt qua kern theo tài 1iu minh chirng ye Uy ban nhân dan huyn 
(qua Thanh tra huyn) dê theo dOi, tong hçip, thi gian trong tháng 9/2021. 

Di vói các kin nghj cüa Kt 1un thanh tra, kim tra, kiêm toán chi.ra th 
khàc phiic dtrccc ngay, con có khó khan, vuàng mac ('nhir k/en nghj thu hói 
GCNQSD dat, xác minh tài san trên dat khi chuyên quyén si'r dyng dat, các khoán 
thué ma nhà tháu dã chuyên try sà hoc giái the....) trong qua trInh thirc hin thI 
yéu câu các phông, ban, don vj, UBND các xâ can cir vào Kê hoach chung cüa 
UBND huyn dê xay dirng Kê hoch tO chüc triên khai thirc hin cüa don vj mInh 
(Kê hogch phái cy the, chi tiét tItng k/en nghj, djnh hu'&ng khác phyc, thai gian 
thyv hin...) trInh UBND huyn phê duyt triroc ngày 20/9/2021. 

- Giao Thanh tra huyn tharn muu tng hqp, theo dôi, don dc vic thrc hin 
các Kêt 1un thanh tra, kiêm tra, kiém toán trên dja bàn huyn cüa các phOng, ban, 
don vj, UBNID các xä có lien quan nêu trên. 

2. V vic giãi quyt don khiu ni, to cáo, kiên nghj, phãn ánh 

- Yêu cu PhOng Tài nguyen và Môi trixng, Ban Quãn 1 dir an và Phát trin 
qu dat, Ban quàn 1, giãi quyêt các ton tai,  vuàng mac cüa cong trInh thüy din 
Dông Nai 3&4 nghiêm tUc triên khai thijc hin tham mini giâi quyêt don khiêu nai, 
kiên nghj, phãn ánh dà dirçic Chü tch UBND huyn giao nhxng qua han chua giài 
quyêt (co bang biêu chi tiêt kern theo), thai gian hoàn thành trwrc ngày 30/9/2021. 
Nêu sau thi gian trên các don v chua thixc hin thI thu tru&ng don vj do phái chju 
hoàn toàn trách nhim trithc Chü tjch Uy ban nhân dan huyn, truic pháp lut và 



TiJy ban nhân dan huyn sê xem xét kim dim trách nhim cüa ngu?ñ c1irng du dan 
vj và các Ca nhân Co lien quan. 

- Yêu cu các phOng, ban, dan vj duçic Chü tjch Uy ban nhân dan huyn giao 
chü trI tharn muu giâi quyêt dan khiêu ni, to cáo, kiên nghj, phãn ánh nâng cao 
trách nhim, thrc hin nghiêm tüc kiên chi do, phôi hçrp vth các dan vj có lien 
quan tham muu giãi quyêt dCing ni dung dan, dung thai gian duçic giao và dung 
quy djnh cüa pháp lust  den kêt qua cuôi cüng. 

- Yeu c.0 Uy ban nhân dan các xã t chirc rà soát, xir l, giái quyt các dan 
thu khiêu nai,  to cáo, kiên nghj, phãn ánh khi phát sinh thuc thâm quyên cüa dan 
vj rnInh dam bão dung thi gian quy djnh, tránh vi vic kéo dài, ngithi dan giri dan 
nhiêu lan, vuçit cap; gri kêt qua giãi quyêt ye Uy ban nhân dan huyn biêt, theo dôi 
và däng tái len Trang Thông tin din ti.r cüa huyn. 

- Giao Thanh tra huyn, Ban Tip cong dan huyn theo dôi, don dc, tng hçp 
viêc thrc hin cüa các dan vi nêu trên. 

Trén day là k& lun cüa dng chI Trn Nam Thuân - Chü tjch UBND huyn 
tai cuc h9p ngày 01/9/2021, yêu câu các phông, ban, dan vj lien quan can cr ni 
dung nghiêm tüc triên khai th?c hin./. 

No'i nI,n: TL. CHU TCH 
- TT. Huyn ily, HDND huyn (thay b/c); KT. CHANH VAN PHONG 
- CT, các PCT UBND huyn; PHO CHANH VAN PHONG 
- Thành phân theo Giây mYi so 
1 26/GM-UBND ngày 31/8/2021; 
.-LmiVP. ,AIL 

H1 Lê Hnh Thông 



BANG THÔNG KE oor' KHIEU NI, TO CÁO, MEN NGH!, PHAN ANH 
TON DQNG CiliA CO KET QUA GIA! QUYET 

(So lieu tInh den ngày 3 1/8/2021) 

STT Ngày nhn 
Ho ten, dla  ch ngirôi 
Kin ngh, phãn ánh. 

Ni dung don thtr Xfrly 
Thô'i hn giãi 

quyêt 

I PHONG TAI NGUYEN & MO! TRU'OG 

DON KHIE U N41 

01 

12/06/2020 Lê Van Khoa dja chi tai 
bon B'NGr, xâ Dk Som, 
huyn Dk Glong, tinh 
Dk Nông 

khiu ni Quyt djnh so 11 99/QD-XPVPHC 
ngày 02/6/2020 cüa UBND huyn Dk Glong 
v xü pht vi phtm hành chInh trong linh virc 
dt dai dii vói ông vi ông cho rtng din tIch 
dt có ngun gôc nhn chuyn nhiiqng rô 
rang, hçp pháp 

cv 1988/UBND-
BTCD ngày 
17/6/2020; TB so 
356/TB-UBND ngày 
03/8/2020; QD so 
2505, 2506/QD-
CTUBND ngày 
03/8/2020 

23/08/2020; don 
doe 1n 1 ngày 
10/12/2020, 1n 2 
ngày 02/3/202 1, 
1n 3 ngày 
30/6/2021 

02 

10/09/2020 Nguyn Thanh Lam dja 
chi tii bon Ka La Da,  xã 
Quãng Khê, huyn Dâk 
Glong, tinh Dk NOng 

khiu nai  Quyt djnh so 2657/QD-XPVPHC 
ngày 24/8/2020 cüa UBND huyn Dk Glong 
v xü pht vi phtm hành chInh trong 11th virc 
d.t dai di vói bà vi bà cho ring din tIch dt 
có nguôn gOc nhn chuyn nhi.rcng rO rang, 
hqp pháp 

30/9/2020; TB s 
394/TB-UBND ngày 
05/10/2020; QD s 
308 1, 3082/QD-
CTUBND ngày 
05/10/2020 

12/11/2020; don 
dc 1n 1 ngày 
10/12/2020, 1n 2 
ngày 10/12/2020, 
lan 3 ngày 
30/6/2021 

03 

02/11/2020 Lucmg Tin Nhn, thôn 
1, xã Quâng Khê, huyn 
Dk Glong, tinh Dk 
Nông 

Khiu nti Quyt djnh s 3206/QD-XPVPHC 
ngày 27/10/2020 cüa Uy ban nhân dan huyn 
Dk Glong v vic xü pht vi phm hành 
chInh trong llnh virc dt dai di vói ông 

15/10/2020; TB s 
438/TB-UBND ngày 
0 1/12/2020; QD so 
3389, 3390/QD-
CTUBND ngây 
0 1/12/2020 

27/01/2021; dOn 
dôc 1n 1 ngày 
02/3/202 1, 1n 2 
ngay 30/6/202 1 



04 

22/12/2020 Ngô Van Nam dja chi tti 
thôn Nam Hung, xa Hoài 
Durc, huyn Lam Ha, tih 
Lam Dng 

khiêu ni Quyêt dnh so 33 99/QD-XPVPHC 
ngày 02/12/2020 cüa UBND huyn Däk 
Glong ye xü pht vi phm hành chInh trong 
lTnh vrc dat dai dôi vói ông vi ông cho rang: 
UBND huyn không thuc thm quyn ban 
hành quy& djnh xir phat vi phm hành chInh; 
thai hiu d xi:r pht dâ h&; din tIch d1t cüa 
ông có ngun gc nhn chuyn nhuçing 1ii 
chir ông không chim dt; vic ông d dit, 

san gt là d cãi tao  tang d phi nhiêu cho dtt 
chü không phãi hüy hoji lam bin dng dja 
hInh 

TB s 01/TB-TJBND 
ngày 06/01/2021; 
QD s 20, 21/QD- 
CTUBND ngày 
06/01/2021 

10/03/202 1; don 
dc lan 1 ngày 
02/3/202 1, lan 2 
ngày 30/6/202 1 

DUN KIEN NGHJ, PHAN ANH 

01 

25/03/2020 Y Ngweng tr1i tai  bon 
R'Büt, xã Quàng Son, 
huyn Dk Glong, tinh 
Däk Nông 

dé nghj xem xét giãi quyêt hO so cap mi 
Gi.y chrng nhn quyn sü dung dt cho ông 
(c.p di tang din tIch) tai  thira s 95, 96, tä 

bàn d1 s 40 vri tng diên tIch 15.447,1 m2, 
xã Quâng Son 

CV 93 1/UBND- 
BTCD ngày 
31/3/2020 

05/05/2020; dOn 
doe lan 1 ngày 
27/7/2020, lan 2 
ngày 10/12/2020, 
ln 3 ngày 
02/3/2021, lan 4 
ngày 30/6/202 1 

02 

23/06/2020 Chu Van Hin trü tai 
thôn 5, xa Quàng Son, 
huyn Dâk Glong, tinh 
DkNông 

kin nghj vic bà Nguyn Thj Yen thrqc cp 
Giy churng nh.n quyn sir dung d.t trên din 
tIch hon 7.000 m2 cüa gia dInh ông 

CV 211 8IEJBND- 
BTCD ngày 
25/6/2020 

20/07/2020; don 
dc ln 1 ngày 
27/7/2020, ln 2 
ngày 10/12/2020, 
1n 3 ngày 
02/3/2021, 1n 4 
ngày 30/6/2021 



05/05/2020 D Van Bc trü tti thôn 
3, xã Däk Ha, huyn D.k 
Glong, tinh Dk Nông 

kin nghj vic cp Gity chüng nhn quyn sü 
diing dt cho bà Nông Thj Hoâi Thuong và 
ông Ding HQu Tin nay dã chuyn nhizçmg 
cho ông Nguyn Mnh Hung trên phn dt 
dang tranh chAp vâi hO gia dInh; có hay 
không vic cAu kit, tip tay cüa mOt  s can bO 

CV 1424/UBND- 
BTCD ngày 
12/5/2020 

15/06/2020; don 
dOe lan 1 ngày 
27/7/2020, ngày 
30/6/2021; lAn 2 
ngày 10/12/2020, 
lAn 3 ngày 

03 
dja chInh trong viêc thuc hiên hçp thrc hoá 
dAt tranh chAp d cAp GiAy chüng nhn và yêu 
cAu hu GiAy chüng nh.n QSD dAt dã cAp trái 
pháp 1ut 

02/3/202 1, Cong 
van so 

1 46/TNMT ngày 
30/7/2021, m?:ri hO 
dan dn phông 
TNMT lam rO nOi 
dung 

06/05/2020 66 hO dan cüng trü ti d nghj thu hi dat và bàn giao dat cho cac hO CV 1423/UBND- 15/06/2020; don 
thôn 5, xa Dk PLao, 
huyn Däk Glong, tinh 

dan thôn 5, xã DAk Plao d các hO dan canh 
tác hoc dn bu cay cà phê theo giá Nhà nuic 

BTCD ngày 
12/5/2020 

dc lAn 1 ngày 
27/7/2020, lan 2 

04 Oak Nông ngày 10/12/2020, 
lAn 3 ngày 
02/3/2021, lAn 4 
ngày 30/6/2021 

12/05/2020 Nguyn Van Chung (vcr kin nghj vic hO gia dInh np h so dang k CV 1518/UBND-I3TCD 15/06/2020; don 

05 

là Nguyn Thj Nhj) trü 
ti bon Sa Nar, xà Quâng 
Son, huyn Dk Glong, 
tinh Oak Nông 

cAp GiAy Chirng nhn quyn sir diing dAt (tang 
din tIch) tui thua s 156, t?Y bàn d s 167, xä 
Quâng San nhung duçic trã lôi là chng lAn 
môt phAn diôn tIch thüa s 114, t bàn d 01 

ngày 18/5/2020 dc lAn 1 ngày 
27/7/2020, lan 2 
ngày 10/12/2020, 
lan 3 ngày 

(eli), d nghj xáe djnh li vj tn trén bàn d dja 
chInh và thirc dja din tIch cüa hO gia dInh vOi 
các hO 1in k và cAp GiAy chüng nh.n QSD 
dAt theo quy djnh 

02/3/2021, lan 4 
ngày 30/6/202 1 



06 

15/05/2020 Nguyn Thanh Scm trü 
tai thôn 10, xã Tri.thng 
Xuân, huyn Dk Song, 
tinh Dk Nông 

d nghj cp Giy chüng nhn quyn sr diing 
dt theo hInh thüc Nhà nixâc giao d.t không 
thu tin sü dicing d.t cho các h gia dInh dã 
nhn chuyn nhuçing và dang canh tác trên 
din tIch dt cüa h gia dInh ông 

CV 1638/UBND-BTCD 
ngày 27/5/2020 

19/06/2020; don 
dc 1.n 1 ngày 
27/7/2020, 1n 2 
ngày 10/12/2020, 
1n 3 ngày 
02/3/2021, lan 4 
ngày 30/6/202 1 

07 

26/05/2020 Y'Ndà trü ti bon R'Büt, 
xã Quãng San, huyn 
Dk Glong, tinh Dk 
Nông 

kin nghj vic h gia dInh ducic cp Giy 
chirng nhn quyn si'r diing dt tai  thi'ra s 62, 
ti ban d s 39, xã Quáng San nhixng qua qua 
trInh sü diing thI duqc bi& mt phn din tIch 
dt cüa gia dInh cp chng len Giy chüng 
then quyn sir dung dt cüa bà Nguyn Thj 
ThuS', bon R'Büt, xA Quãng Son 

CV 175 1/UBND-BTCD 
ngày 03/6/2020 

30/06/2020; don 
dc 1n 1 ngày 
27/7/2020, lan 2 
ngày 10/12/2020, 
lan 3 ngày 
02/3/2021, lan 4 
ngày 30/6/2021 

08 

10/06/2020 Nguyn Van Lc trü ti 
bon R'Büt, xã Quãng 
San, huyn Dtk Glong, 
tinh Dàk Nông 

kin nghj vic h gia dInh ông däng kS'  cp 
Gi.y Chiling nhn quyn str diing dt ti thra 

s 178, to bàn d s 164, din tIch 165,3 m2 
xã Quâng Scm nhung Chi nhánh Van phông 
Dang kS'  dt dai Dk Glong trà h so vi thira 
d.t trüng vi thra s 496, tO bàn d s 01, 

duçc cp GCN tai  quyt djnh s 13 8/QD- 
UBND ngây 30/8/1997 không ghi chü sü 
diing dt dã cAp, d nghj UBND huyn xem 
xét cap GiAy CNQSD dAt cho gia dInh Ong vi 
din tIch trên dang sir ding n djnh tO näm 
2007, khOng tranh chap vOi ai 

CV 1992/UBND- 
BTCD ngày 
17/6/2020 

15/07/2020; don 
dc lan 1 ngày 
27/7/2020, 1n 2 
ngày 10/12/2020, 
lan 3 ngày 
02/3/202 1, lan 4 
ngày 30/6/2021 



09 

3 0/07/2020 Phüng Van Trung (vç là 
Phüng Thj Hin) trü tai  
bon R'Büt, xà Quãng 
Syn, huyn DAk Glong, 
tinh DAk Nông 

d nghj xem xét cAp GiAy chtrng nhn quyn 
si:r diing dAt cho gia dInh ông t?i  các thüa s 
52, 54, 72, t? bàn d s 32 thuc khoãnh 5, 
Tiu khu 1620, xä Quàng Sin 

Cv 2592/UBND- 
BTCD ngày 
05/8/2020 

31/08/2020; don 
dôc lAn 1 ngày 
10/12/2020, lan 2 
ngày 02/3/202 1, 
lAn 3 ngày 
30/6/2021 

10 

15/09/2020 TrAn Diic Nhun dja chi 
tai kh6i I, thj trAn Kin 
Due, huyn Däk R'Lâp, 
tinh Däk Nông 

d ngh xác djnh rö ranh giOi hin trng dAt 
giüa GiAy CNQSD dAt cüa ông Nguyn Van 
Tan và Hqp dng kinh tê ye vic giao khoán 
dAt s 1 1IHDKT ngày 08/5/2020 do ông 
Nguyn DInh Hóa - Giám doe Lam trithng 
DAkNtao k 

Cv 3338/UBND- 
BTCD ngày 
05/10/2020 

10/11/2020; don 
d& lAn 1 ngày 
10/12/2020, lan 2 
ngày 02/3/202 1, 
lAn 3 ngày 
30/6/2021 

11 

28/09/2020 các ho dan thuc thôn 
DAk Lang, xä Quãng 
Khê, huyn DAk Glong, 
tinh Däk Nông 

kin nghj vic Hqp tác xä VTHK-VSMT 
huyn DAk Glong d6 rae thai ti thôn DAk 
Lang gAn khu v1rc canh tác và sinh sng cüa 
các h dan gay ô nhim môi tru?ng, b& müi 
hôi thi, ânh hithng dn ngun nuâc sinh hot 
cüa các h dan và d nghj chuyn khu virc d 
rae & vj trI khác 

CV 3387/UBND- 
BTCD ngày 
12/10/2020 

30/10/2020; don 
dc lAn 1 ngày 
10/12/2020, lan 2 
ngày 02/3/2021, 
lAn 3 ngày 
30/6/202 1 

12 

26/11/2020 Vu Thj Hu (chng là 
Nguyn Cao Cu&ng) dja 
chi tti bon Pang So, xã 
DAk Som, huyên DAk 
Glong, tinh Däk Nông 

kin nghj vic ngày 25/8/2020 bà có np h 
sa xin chuyn miic dich sü dirng tt'r dAt trng 
cay lâu näm sang dAt & nông thôn ti B phn 
Tip nhn và trà kt qua huyn Dk Glong và 
di.rçic hçn trâ kt qua vão ngày 3 0/9/2020 
nhung dn nay bà chua nhn duçic kt qua 

Cv s 388 1/UBND- 
BTCD ngày 
27/11/2020 

10/12/2020; don 
dôc lan 1 ngày 
02/3/202 1, lan 2 
ngày 30/6/202 1 



27/11/2020 Vu Thj Nga dja chi ti kin nghj vic hO ha có np h sci däng k2 cp CV 3893/UBND- 25/12/2020; don 

thôn 2, bon B'Dong, xâ Giy Chi'mg nhn quyn sü dicing dt tti thüa BTCD ngày dOe lan 1 ngày 

13 

Dk Som, huyn Dk 
Glong, tinh Däk Nông 

s 49, ti bàn d s6 48, din tIch 2.690,4 m2, 
xã Dk Som, vao tháng 6/20 18 bà có nhn 
duçic thông báo thuê và dã thirc hin nghTa vi1 
thu dty dü nhiing dn nay vn chua nhn 
duçc kt qua 

01/12/2020 02/3/2021, 1n 2 
ngày 30/6/202 1 

04/12/2020 Y'Hô dja chi ti bon kin nghj vic näm 2013 hO gia dInh có dàng CV 4021/UBND- 31/12/2020; dOn 

14 

R'Büt, xã Quâng Sen, 
huyn Dk Glong, tinh 
Dk Nông 

k c.p Giy Chüng nhn quyn sir dicing d.t 
tui các thüa sé 8, 36, ti bàn d s 175, xã 
Quâng Sm nhung dn nay ông chixa nhn 
duçirc kt qua 

BTCD ngày 
11/12/2020 

dc 1n 1 ngày 
02/3/2021, lan 2 
ngày 30/6/202 1 

04/01/2021 Y Siêng dja chi t.i bon 
N'Doh, xâ Quãng Sofl, 
huyn DAk Glong, tinh 

kin nghj vic hO gia dlnh có thra dt s 14, 

ty bàn d s 01, din tIch 879 m2  nhmg näm 
2006 do có sai sot trong qua trInh c.p 

Cv s 35/UBND- 
BTCD ngày 
06/01/2021 

29/01/2021; don 
dôc l.n ngày 
30/6/2021 

Däk Nông GCNQSD dt nên UBND xã Quàng Scm dã 

15 
có T? trInh s 16/TT-UB ngày 0 1/6/2006 d 
nghj chinh 1 li thira d.t trén cho tôi là Y 
Siông nhi.rng dn nay chua duçirc chinh l ma 
cap iai GCNQSD dAt cho ông Y Map Niê vào 
ngày 0 1/3/2019, d nghj UBND huyn xem 
xét giâi quyôt 



16 

21/01/2021 bà H'Hiêm, ông K'Dông 
dja chi t?i  thôn 1, xä Dk 
R'Mäng, huyn Dk 
Glong üy quyên cho ông 
Lê Kiêu Hung dja chi tti 
bon R'Da, xã Quãng 
Khê, huyn Dk Glong, 
tinh Dk Nông 

d nghj buy Giy Chirng nhn quyn si:r ding 
dt s phát hành R 634216 ngày 17/10/1998 
ti thira s 41, tar ban d s 02, xã Dk 
R'Màng và cAp 1i GiAy chüng nhn quyn sü 
diing dAt cho h dan d h dan thirc hin theo 
Bàn an cüa TOa an nhân dan 

Cv 221/UBND- 
BTCD ngây 
25/01/2021 

22/02/2021; don 
dOc 1n ngày 
30/6/202 1 

17 

26/01/2021 Lê Van Mai dja chi tai  
thôn 2, xâ Däk Ha, huyn 
Dk Glong 

d nghj xem xét thirc hin vic cap dôi, cap 1i 
GiAy Chrng nhn quyn sir diing dAt và tài 
san gAn 1in vi dAt tai thi'ra s 01, t? bàn d 
s 35, xã DAk Ha cho gia dInh ông 

Cv 309/UBND- 
BTCD ngày 
29/01/2021 

25/02/202 1; don 
dôc lan 1 ngày 
02/3/202 1, lan 2 
ngày 30/6/202 1 

18 

06/01/2021 K'Huônh dja chi tii xã 
Quâng Khê, huyn DAk 
Glong, tinh Däk Nông 

kin nghj vic gia ctInh ông duçic cAp dAt tái 
djnh cu ti thi:ra s 57, t?i ban d phân lô khu 
tái djnh cii B xã Quáng Khê nhung dn nay 
chua xong thu tiic d np thus và giao dAt 

Cv s 464/UBND- 
BTCD ngày 
23/02/2021 

15/03/2021; dOn 
dôc lan 1 ngày 
30/6/2021 

19 

02/03/202 1 Vu Thj Thanh Thüy dja 
chi tai  bon B'Srê A, xa 
DAk Som, huyn DAk 
Glong, tinh DAk Nông 

d nghj xem xét thrc hin các thu tic có lien 
quan d di.rçic giao dAt cho Tnr?mg Mu giáo 
tu thuc Thiên An 

CV s 568/UBND- 
BTCD ngày 
08/3/2021; Cv s 
1380 ngày 19/5/2021 

15/03/202 1; don 
doe lan 1 tnuóc 
ngày 25/5/2021, 
lan 2 ngày 
30/6/2021 

20 

02/03/202 1 Nguyn Thanh Lam dja 
chi tti bon Phi Glê, xa 
Quàng Son, huyn DAk 
Glong, tinh Däk Nông 

kin nghj vic h gia dInh có däng k cAp 
GiAy Chimg nhn quyn s1r diing dAt theo K 
hoch 437 ti Bô phn Tip nhn vâ Trá kt 
qua huyn vào ngày 15/9/2020 và duqc hçn 
trã kt qua ngày 15/10/2020 nhung dn nay 
vin chua nhn duçic kt qua 

CV so 578/UBND- 
BTCD ngày 
08/3/202 1 

12/03/202 1; don 
d& 1n 1 ngày 
30/6/202 1 



21 

08/03/202 1 H'Ach dja chi ti thôn 2, 
xã Quãng Khê, huyn 
Dk Glong, tinh Dk 
Nông 

kin nghj vic hi gia dInh có dang k cp 
Giy Chimg nhtn quyn sü diing dt tr näm 
2009 và dã dugc Cp Gi.y Chüng then 
nhi.rng chua duçrc nhn kt qua vâi 1 do ch.ra 
thirc hin nghia vii thu& d nghj dugc thirc 
hin np thu d nhn Giy Chüng nhn 
quyn si'r dung d.t ti thüa dt nói trên 

Cv s 6116/IJBND- 
BTCD ngày 
10/3/202 1 

22/03/202 1; don 
d& 1n 1 ngày 
30/6/202 1 

22 

24/02/202 1 K'Phü dja chi ti thôn 1, 
xã Dk Plao, huyên Dk 
Glong, tinh Däk Nông 

d nghj xét duyt, bi thtthng, h trçi tti thra 
dt s 68, th bàn d s6 41, din tIch 13.338 
m2 có nguôn gôc duçc b mc cho näm 2003 
thuc cOng trInh thüy din Dng Nai 3 

Cv s 523/UBND- 
BTCD ngày 
01/3/2021 

26/03/2021; don 
doe ln 1 ngày 
30/6/202 1 

23 

05/04/202 1 Vy Van That  dja chi t?i  
bon B'Tong, xã Dk 
Plao, huyn Dtk Glong, 
tinh Dk Nông 

d nghj xem xét 'ai di tuçxng bi xr pht vi 
phm hành chInh tti Quyt djnh s 26/QD- 
XPVPHC ngày 06/01/2021 cüa Uy ban nhân 
dan huyn Dàk Glong vi ông không phái là 
di tuçrng sü dicing, canh tác tai  thra d.t nói 
trên thuc cOng trInh thüy din Dng Nai 3 

Cv s 897/UBND- 
BTCD ngày 
07/4/202 1 

29/04/2021; dOn 
dc ln 1 ngày 
30/6/202 1 

24 

07/05/202 1 ông D.ng Xuân Kiên (vg 
là Doàn Thj Phuçrng) dja 
chi tti thôn 3, xã Quâng 
Son, huyn Dk Glong, 
tinh D.k Nông 

d nghj thu hi Giy Chüng nhn quyên siX 
diing(GCNQSD) dt s K 521224 do 
huyn cp ngày 03/10/1997 di vi thira s 
41, tO bàn d s 05 và GCNQSD dtt s K 
544317 do UBND huyn c.p ngày 
03/10/1997 di vOi thira s 42, ti bàn do s 
05 mang ten ông Trân Ng9c Thng, bà 
Trwrng Thj Anh Hng vi cia cp chng len 
din tIch 14.190 m2 cüa ông dang canh tác sü 
diing tai  thira s 45, to bàn d s 64, 
GCNQSD dat sO BU 320610 cap ngày 
11/5/2015 

Cv 1252/UBND-BTCD 
ngày 11/5/2021 

10/06/202 1; don 
dc 1n 1 ngày 
30/6/202 1 



25 

19/05/2021 K'Chong trü ti bon 
B'Dcing, xã Dk Som, 
huyn Dk Glong, tinh 
Dãk Nông 

UBND xa dã tin hành kim tra, xác minh nôi 
dung don, xét thy thi:ra dt cüa ông K'Chong 
dang sü diing nm trüng vào thüa dt s 31, 
bàn d s 10, din tIch 5.086 m2 hin ti dã 
cp Giy Chirng nhn quyn sr diing dt cho 
Ong Trn Ng9c Thi là không dung d& tt.rclng 
str ding dt 

CV so 1438/UBND- 
BTCD ngày 25/5/2021 

15/06/2021; don 
dc 1n 1 ngày 
30/6/202 1 

07/06/202 1 Dinh Thanh Hóa dja chi d nghj cp Giy Chüng nhtn quyn str Cv s 1644/UBND- 30/06/202 1; don 
ti thôn 3, xâ Quáng Khê, diing(GCNQSD) tht tai  thira s 289, t'i bàn BTCD ngày 10/6/2021 d& 1n 1 ngày 

26 huyn Dâk Glong, tiflh 
Däk Nông 

d s 10, din tIch 250 m2  có ngun gc nhân 
chuyn nhuqng cüa anh Nguyn Thanh Phong 
và bà Diêu Trn BIch Lien nàm 2009 

3 1/8/2021 

24/06/2021 Trn TrQng Toãn trü ti 
thôn Phü Hôa, xä Quàng 

d nghj diu chinh Giy chirng nhn quyn sü 
diing d.t dung thüa, ding ngun gc th sü 

CV s 1999/UBND- 
BTCD ngày 14/7/202 1 

05/08/2021 

27 Phii, huyn Krông NO, 
tinh Däk Nông 

diing 

15/07/202 1 Ho VAn Long trü tti thôn kin nghj vic h gia dInh Co dAng k cp CV so 2107/UBND- 20/08/202 1 
11, xA Quàng Khê, huyn 
Dk Glong, tinh Dk 
Nông 

Giy Chimg nhn quyn si:r diing d1t tai thi'ra 
s 22, t1 bàn d s 42, xA QuAng Khê vOi din 

tich 1.916 m2  nhixng ngày 16/6/2021 PhOng 

BTCD ngãy 21/7/2021 

Tài nguyen và MOi tnr&ng có Cong vAn trã h 
so vâi l do dt nm trong dir an thUy din 

28 Dng Nai 4 thuê nên không cp duçic quyn 
si'r diing dat, dé nghj Uy ban nhân dan huyn 
xem xét cp GCNQSD dt vi thira dat cüa gia 
dInh dA &rçcc UBND xA QuAng Khê, VAn 
phOng dAng k d.t dai xác nhn dü diu kin 
và các h xung quanh thüa d.t cüa gia dInh dã 
duqc cp quyên s1r dung dt 



II BAN QUAN L DV AN VA PHAT TRIEN QU DAT 

DCN KIEN NGHJ 
25/01/2020; don 
dc 1n 1 ngày 
27/7/2020, 1n 2 
ngày 10/12/2020, 
1n 3 ngày 
02/3/202 1, 1n 4 
ngày 30/6/202 1, 
Ian 5 ngày 
31/8/2021 

01 

08/01/2020 

02 

05/03/2020 Nguyn Thanh Thing, 
thôn 1, Quâng Khê, Dàk 
Glong, Dàk Nông  

kin nghj vic không nhn dixçcc QD thu hi 
dat và chua diicc nhân tin BTHT khi xây 
dirng nba cong vii trung tam hành chInh 
huyn Däk Glong 

CV so 615/UBND-
BTCD ngày 9/3/2020  

03/04/2020; dOn 
dc 1n 1 ngày 
27/7/2020, 1n 2 
ngày 10/12/2020, 
1n 3 ngày 
02/3/202 1, lan 4 
ngày 30/6/2021, 
Kt 1un sé 
420/KL-UBND 
ngày 11/11/2020,' 
don dc 1n 1 
ngày 30/8/202 1, 
don dc 1n 2 
ngây 10/9/202 1 

Hoàng Thj Nhu Hoa, 
buôn Phi dihja B, K 
Rông No, huyn Lk, 
Däk Làk 

Yêu cu thi hành QD cüa Tôa an nhân dan 
tinh Däk nOng s 25/20 18 ngày 11/12/2018 

CV s 124/UBND- 
BTCD ngày 
10/01/2020 



03 

29/05/2020 Cao Xuân An dja chi tai  
bon B'Nar, xã Dk Som, 
huyn Dk Glong, tinh 
Dk Nông 

kin nghj vic chixa thin duçic tin bi 
thung, h trcl tai  các thi'ra s 34, 37, 09, t 
ban d s 06 tui xã Dk Plao (cu) thuc cong 
trInh thüy din Dng Nai 3 và 4 

CV 1811/UBND-BTCD 
ngày 05/6/2020 

30/06/2020; don 
c 1n 1 ngày 

27/7/2021, lan 2 
ngây 02/3/2021, 
1n 3 ngày 
30/6/202 1 don 
dc 1n 4 ngày 
31/8/2021 

04 

28/08/2020 Nguyn Thanh Tüng dja 
chi tai  s 404/52, Nguyn 
DInh Chiu, Ph1thng 4, 
Qun 3, TP. H ChI 
Minh 

kin nghj vic chiia nhn dixçic tin d bü thit 
hi khi thi cong tuyn dumg giao thông 
Quãng Khê — Dk Ha 

Cv 295 6/UBND- 
BTCD ngày 
0 1/9/2020 

15/09/2020; don 
dôc lan 1 ngày 
10/12/2020, lan 2 
ngày 25/12/2020, 
1n 3 ngáy 
02/3/2021, lan 4 
ngày 30/6/202 1 

05 

17/09/2020 Nguyn Vi& Long dja 
chi t?i  thôn 3, xã Quãng 
Khe, huyn Dk Glong, 
tinh Dk Nông 

d nghj san üi 1i con dithng cho gia dInh ông 
do trong qua trInh thi cOng mt bang ti khu 
virc di thông thôn 3, xâ Quãng Khê khOng 
lam muang thoát nuOc dn dn nuâc tr trôi 
chãy phá hoi dt dai, dung di lai cüa gia 
dInh ông 

CV 3268/UBND- 
BTCD ngày 
30/9/2020 

20/10/2020; don 
d& lan 1 ngày 
10/11/2020, lan 2 
ngày 10/12/2020, 
lan 3 ngày 
02/3/2021, lan 4 
ngày 30/6/202 1 



06 

29/09/2020 Lê Van Dông dja chi ti 
thôn 8, xä Hôa Thng, 
TP. BuOn Me ThuOt, tinh 
DkLk 

kin nghj lien quan dn bi thu?ng, h trçl 
dt, tài san trên d.t cüa ông thuc cong trInh 
thüy din Dng Nai 3 

CV 3386/UBND- 
BTCD ngày 
12/10/2020 

12/10/2020; don 
dc 1n 1 ngày 
10/12/2020, 1n 2 
ngày 02/3/2021, 
lAn 3 ngày 
30/6/2021 

07 

05/03/202 1 H'Ding dja chi tai  thôn 2, 
xã DAk Plao, hUyn Dk 
Glong, tinh Dák Nông 

kin nghj vic h gia dInh có lô dAt ngoài 

ngp vOi diên tIch 3.426 m2  tt bàn d s 29 
dã duçvc xác minh, kim kê hin trng nhung 
den nay chira dugc bOi thu?mg, ho trg thuc 
Cong trInh thüy din DOng Nai 3 

Cv s 617/LJBND- 
BTCD ngày 
10/3/202 1 

3 1/03/2021; dOn 
dôc lAn 1 ngày 
30/6/202 1 

08 

01/04/2021 H'Ngyu ctja chi t?i  thôn 
1, xa Dk Plao, huyn 
DAk Glong, tinh DAk 
Nong 

kin nghj vic chua &rçlc kim kê, 1p phucing 
an bi thung, h trq tài san trên dAt ti lô dAt 
trên cos ng.p thuc cOng trInh thüy din 
Dng Nai 3 

CV s 900/UBND- 
BTCD ngày 
07/4/202 1 

07/05/202 1; dOn 
déc lAn 1 ngày 
30/6/202 1 

09 

0 1/04/2021 H'Glong dja chi tai  bon 
B'Tong, xã DAk Plao, 
huyn Däk Glong, tinh 
Dàk Nông 

kin nghj vic chua dixçic kim kê, 1p phucmg 
an bi thu&ng, h trq tài san trên dAt ti lô dAt 
trén cos ng.p thuc cOng trInh thüy din 
DOng Nai 3 

CV s 898/UBND- 
BTCD ngày 
07/4/202 1 

29/04/202 1; don 
doe lAn 1 ngày 
30/6/202 1 

10 

01/04/202 1 K'Brê dja chi tai  bon 
B'Tong, xã Däk Plao, 
huyn Däk Glong, tinh 
DAk Nông 

kin nghj vic chua duçic kim kê, 1p phuong 
an bi thuing, h trçi tài sAn trên dAt tti lô dAt 
trên cos ngp thuc cong trInh thüy din 
Ding Nai 3 

Cv s 899/UBND- 
BTCD ngày 
07/4/202 1 

07/05/202 1; don 
dôc lAn 1 ngày 
30/6/202 1 



11 

23/04/2021 K'Kràng dja chi tai  bon 
B'Tong, xã Dk Plao, 
huyn Dk Glong, tinh 
Däk Nông 

kin nghj: Gia dInh có mt s lô dt phn cos 
ngp dã duçic kim kê nàm 2011 nhimg dn 
nay chua duçc bi thung, h trq và Chixa 
duçic do dc, kim kê bM thuing h trg v1i 

04 lô dt phIa sau UBND xã và khu su& Dk 
Tin thuc cOng trInh thüy din Dng Nai 3 

Cv s 11641UBND- 
BTCD ngày 
29/4/2021 

20/05/2021; don 
dôc lan 1 ngày 
30/6/2021 

14/05/202 1 Nguyn Van Vit dja chi d nghj xem xét duçic áp giá bi thu&ng, h CV s6 138 1/UBND- 10/06/202 1; don 
ti thôn Quâng Tin, xã trq theo Quyt djnh s 08/201 9/QD-UBND BTCD ngày dOc lan 1 ngày 
Quâng Sen, huyn Dk 
Glong, tinh Dâk Nông 

khi nhà nuóc thu hM xây dirng cong trInh h 
chua nuâc Dk N'Tinh 

19/5/202 1 30/6/202 1 

12 dai diên cho 21 h dan 
näm trong khu v1rc giãi 
phóng mit bng h chüa 
nuâc Dk N'Tinh 

14/05/2021 K'Wàn dja chi ti thôn 5, d nghj xem xét cp dt tái djnh cu khi nba CV 1375/UBND-BTCD 10/05/202 1; don 
xâ Quãng Khê, huyn nrn9c thu hi dt xây drng các tri1c du&ng ngày 19/5/2021 dc 1n 1 ngày 

13 Dk Glong, tinh Dk trung tam hành chInh huyn 30/6/202 1 
Nông 

14 

27/05/202 1 Lam T.n Tài dja chi ti 
thôn 1, xâ Dk Plao, 
huyn Dk Glong, tinh 
Däk Nông 

kin nghj vic chua duçic giâi quy& dirt khoát 
h trçr chuyn di ngh và tim kim viec lam 
cho nhân dan xã Dk Plao bj ánh huâng bi 
cong trInh thüy din Dng Nai 3 

CV so 1548/UBND- 
BTCD ngày 02/6/2021 

30/06/202 1 

15 

24/06/202 1 K'Ang dja chi ti bon Ka 
La Dang, xä Quàng Khê, 
huyn Dk Glong, tinh 
Dk Nông 

d nghj xem xét bô trI dat tái djnh cu khi nhâ 
nuOc thu hi d.t xây d%rng CáC trçic du?mg 
Trung tam hành chInh huyn vi sau khi bi thu 
hi dt gia dInh khOng có dt nào khác 

CV s 188 1/UBND- 
BTCD ngày 02/7/202 1 

30/07/202 1 



16 

29/06/202 1 K'Tu trü tai  bon B'Tong, 
xã Dâk Plao, huyn D.k 
Glong, tinh Dk Nông 

kin nghj lien quan dn dn bü, h trçl khi nba 
nuc thu hi dt xây drng cong trInh thüy 
din Dng Nai 3 

Cv s 2052/UBND- 
BTCD ngày 19/7/2021 

25/07/202 1 

17 

29/06/202 1 H'Deh trñ tai  bon 
B'Tong, xä Dk Plao, 
huyn Dk Glong, tinh 
Dàk Nông 

kin nghj lien quan dn dn bü, h trq khi nhà 
nuâc thu hi dt xây dmg cOng trInh thüy 
din Dng Nai 3 

Cv si 2059/UBND- 
BTCD ngãy 19/7/2021 

25/07/202 1 

18 

29/06/202 1 H'Mai trü ti bon 
B'Tong, xã Dk Plao, 
huyn Dâk Glong, tinh 
Dàk Nông 

kin nghj lien quan dn dn bü, ho trg khi nhà 
nuâc thu hi d.t xây drng cong trInh thüy 
din Dng Nai 3 

Cv s 2057/UBND- 
BTCD ngày 19/7/202 1 

25/07/202 1 

19 

29/06/202 1 K'Bt trñ tai  bon 
B'Tong, xA Dik Plao, 
huyn Dâk Glong, tinh 
Dk Nông 

Kin nghj vic gia dInh có 10 d.t ngoài ngtp 
dã duqc do dac  1n 1 vào tháng 9/20 19, lAn 2 
vâo tháng 02/2021 nhizng dn nay chua dixçc 
kim ke 

CV s 195 1/UBND- 
BTCD ngày 09/7/2021 

25/07/202 1 

20 

29/06/202 1 Hoàng To Than tri1 ti 
thOn 4, xã Dk Plao, 
huyn Dk Glong, tinh 
Dàk Nông 

Kin nghj vic chua duçic giâi quyêt chi trã 
tin dn bü v dAt a và nhà c1ra tai  thüa s 
99A, ti ban d s 7 khi nhà nuOc thu hi dAt 
xây dimg cOng trInh thüy din Dng Nai 3 

CV s 1949/UBND- 
BTCD ngày 09/7/202 1 

25/07/202 1 
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02/07/202 1 Nguyn Th9 dja chi tai  
thôn 4, xa Quâng Khê, 
huyn Dk Glong, tinh 
Däk Nông 

D nghj xem xét b6 trI dt tái djnh c khi nha 
nizOc thu hi dt xây drng các trVc  dirng 
Trung tam hành chInh huyn; Kin nghj vic 
ti th&i dim thông báo nh.n tin dn bU gia 
dInh chi nhn di.rçc 55.000.000 dng nhuiig 
trên h so th hin 162.000.000 dng, d nghj 
xem xét cho h gia dInh nhn s tin con lii 

Cv s 199 1/UBND- 
BTCD ngày 14/7/2021 

30/07/202 1 

22 

08/07/202 1 H'L?ii dja chi tti thôn 1, 
xã Quãng Khê, huyn 
Dk Glong, tinh Dk 
Nông 

d nghj xem xét b tn Mt tái djnh cu khi nba 
nuâc thu hi Mt xây drng các triic dising 
Trung tam hành chInh huyn vi sau khi bi thu 
hi Mt gia dInh không có Mt ô nào khác 

CV so 2054/UBND- 
BTCD ngày 19/7/2021 

10/08/202 1 

23 

08/07/202 1 K'TInh dja chi t.i thôn 1, 
xâ Quãng Khê, huyn 
Dk Glong, tinh Dk 
Nông 

d nghj xem xét b tn Mt tái djnh Cu khi nhà 
nithc thu hi Mt xay drng các triic dung 
Trung tam hành chInh huyn vi sau khi bi thu 
hôi dat gia dInh không có Mt nào khác 

CV so 2053/UBND- 
BTCD ngày 19/7/2021 

10/08/202 1 

24 

16/07/2021 
40 h dan cüng dja chi ti 
xã Dk Plao, huyn Dk 
Glong, tinh Däk Nông do 
ông K'Hô, K'Cht, K'K, 
K'Sriu dai diên 

kin nghj vic chixa duçic giài quyt h trçi 
chuyn di ngh và tim kim viêc lam khi nhà 
nuóc thu hi Mt xay drng Cong trInh thüy 
diên Dng Nai 3 

Cv so 2104/UBND- 
BTCD ngày 2 1/7/2021 

20/08/2021 

25 

26/07/202 1 Lam Tn Tài dja chi tai  
thôn 1, xA Dk Plao, 
huyn Dk Glong, tinh 
Dk Nông 

kin nghj vic ông K'NIDà (cha vçi) có can 
nhà xây dmg nàm 2003 nhung chua duic bi 
thithng, h trg, d nghj xem xét bi thtthng, 
h trq cho cháu ngoi thra k là K'Lâm Bach 
TOng khi nhà ni.róc thu hi Mt xây drng cOng 
tninh thOy din Dng Nai 3 

Cv s 2193/UBND- 
BTCD ngây 27/7/2021 

25/08/202 1 



III BAN 666 

01 

14/06/2021 H'1 dja chi ti bon B'Srê 
B, xã Dk Som, huyn 
Dk Glong, tinh Dk 
Nông 

d nghj cp b sung Gi.y Chirng nh.n quyn 
sü dung dt tai lô dAt tái djnh canh dã diicic 
b& thäm cho b cüa bà (ông K'Yang) khi nhà 
nixâc thu hi dAt xây dirng cong trInh thüy 
din Dông Nai 3 

Cv s 1720/UBND- 
BTCD ngày 
17/6/202 1 

09/07/202 1; don 
dOc lan 1 ngày 
31/8/2021 

02 

29/06/2021 K'Bt trCi ti bon 
B'Tong, xã D.k Plao, 
huyn Dk Glong, tinh 
Dk Nông 

D& nghj xem xét cp dAt san xut hoc cp 
bang tin mt cho gia dInh ông khi nha nuac 
thu hi dAt xây drng cOng trInh thüy din 
Dng Nai 3 

CV s 1951/tJBND- 
BTCD ngày 09/7/202 1 

25/07/202 1 

03 

13/07/2021 Hoâng Van Tü trü tji bon 
B'Plao, xã Dk Plao, 
huyn Dk Glong, tinh 
D.kNOng 

d nghj chi trã s tin 20 1.250.375 dng dã bj 
kh.0 trü sai cüa gia dInh Ong khi nba nithc 
thu hM dAt xây drng cong trinh thüy 
DngNai 3 

CV s 1267/UBND-BQL 
ngày 12/5/2021, Cv so 
2063/UBND-BTCD ngày 

dOn dc 1n 1 
ngày 30/7/2021, 
l.n 2 ngày 
3 1/8/2021 

04 

30/07/2021 Dinh Van Suit dja chi ti 
bon B'Tong, xã Dk 
Plao, huyn D,k Glong, 
tinh Dk Nông 

d nghj phê duyt ho dan dü diu kin b trI 
dAt tái djnh canh và cp Gi.y Chirng nhtn 
quyn sü dung Mt vi trI ma h dan dang canh 
tác ti mt ph.n các thra 196, 202, t bàn d 
02 (ban d chia dt tái dinh canh xä Dk 
Plao,) khi nhà nuóc thu hi Mt xây dimg cong 
trInh thüy din Dng Nai 3 

Cv s6 2388/UBND- 
BTCD ngày 10/8/2021 

3 1/08/2021 

Tng do'n qua hin nhirng chira giãi quyt là 61 do'n; trong do: 

1. PhOng Tài nguyen và MOi trithng: 32 don (04 don khiu nti, 28 don kin nghj); 

2. Ban QLDA&PTQD: 25 don; 

3. Ban 666: 04 don 
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