
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

Nguyn Van Hçrp 

Ncd nhân: 

- Nhu trên: 
- CT. d/c H?p  PCT UBND huyn (c/d); 
- Thanh tra hiiyn 
- Fan Tiêp cong dOn huyn (theo dOi); 

(ac hO dOn (dê biêt): 
- ran Ihông ti ii din tl:r huyn; 
- I LIII VP. 

U' BAN NHAN DAN 
HUYN OAK CLONG 

So:  4iS  /UBND-BTCD 
V/v giãi quy& dcm kin nghj 

cUa các h dan: Lê Dirc Anh, 

Lê Thj Yen, Lé Dirc Ti 

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
IJc 1p - Tir do - Hanh phIic 

Dk Glong, ngày. O. tháng Ocnam 2021 

KInh gui: 
- Phông Tài nguyen và Môi tnr&ng; 
- Ban Quân 1)2 dir an và Phat triên qu5 dat. 

Ngày 29/4/2021, U)2 ban nhân dan huyn Dk Glong nhn dixçc dcTn kin nghj 
cüa các h dan: Lê Due Anh, Lé Thj Yen cüng trCi ti bon B'Srê B, xâ Oak Som và 
ông Lê Dirc Tu trü ti bon Pang So, xa Oak Som, huyn Oak Glong, tinh Däk Nông 
có ni dung kiên nghj vic các h dan có dat bj thu hôi 'dê mi rng xây drng Tri sà 
Uy ban nhân dan xã Däk Som vOi din tIch khoãng O,6ha, dé nghj xem xét ducc cap 
dôi diên tIch bj thu hôi sang thtra so oi, t?y ban do so io, thOn 2, x Dàk Som dê tiêp 
tçic &rçYc canh tác và sinh song (co dcm kiên nghj ghi ngày 28/4/2021). 

Sau khi xem xét ni dung, Uy ban nhân dan huyn chi do nhu sau: 

Giao PhOng Tãi nguyen và Môi truông chü tn, phi hcip vâi Ban Quán 1)2 dir an 
vã Phát triên qu5' dat va cac dcin vj có lien quan kiêm tra, xem xét, tham muu Uy ban 
nhãn dan huyén giãi quyêt ni dung kiên nghj cüa các h dan nêu trén theo quy djnh, 
thai gian hoàn thành tr.ro'c ngày 31/05/2021. 

Nh.n duçic Cong van nay, yeu cu các dan vj có lien quan trin khai thirc 
hiên./. 
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iôc jp - Tj' do - 

BO1 KLN NGH1[ 

v/v bM thrô'ng gãi phóng mt bing Mt 

iKith gü: 

- UBND huyn Dk Glong, tirih Dk Nông. 

- ban quãn I dij an vã phát trin qu dt , huyn Dâk Glong, tinh Dk Nông ,  

Horn nay ngày Litháng  a.< näm 2021 

Chüng tôi gm CO nhUng h gia dInh sau: 

1. Lé Düc Anh, sinh näm 1969, CCCD sd:.  .? O.o2.cZ.cap ngay:/i/,. 

s din thoi:.5 ).2CL..... 

Hin t1uring trü: Bon B'S Rê'B, xA Dk Som, huyn Dâk Glong, D.k Nông 

2. Lê Thj Yin, sinh näm 1970, CMND s&  £4 cI7 cp  ngay:ifr./  ,' 

s diên thoai:.Y3.44.i' 

Hin thir&ng trI Bon B'S Rê'B xA Dâk Som Dk Glong Dk Nông 

3. Lé fXrc Tix sinh näm 1973 CMND s2r,o2 cap ngãyô./i'2/2/9 

 

s6 din thoai:.4.2  

 

Hin thing trü Bon Pang So xã Dk Som huyn Dk Glong tinh Dâk Nông 

- Ba gia dinh ching tOi là nhng h dan bj thu hi dt theo chü chuong m rOng  mt 
bang co quan hành chInh xã Däk Som tong din tIch vào khoáng 6000 m (sáu são) 

- Nay chüng tôi lam do'n nay kInh xin qu cp lath dao  chip thun cho chüng tOi duçc 
cp dhi din tIch dAt bj thu hi, dn thi~a dAt s 1 t ban d6 s6 10 tQa lc tai thôn 2 xa 
DAk Sorn huyn DAk Glong tinh DAk Nông thira dAt nay ngun gôc tnràc day là cüa 
gia dInh chüng tOi (em ruOt Lê Dirc Du) canh tác dà bj thu Mi theo chü chrnmg lthai 
thác dAt cAp ph6i dithng lien xä hin nay vic khai thác cAp ph6i dã xong. Nay chüng 
tOi cO nhu cAu duc cAp di v thttá dAt trén d di d&i nhà ban giao mt bang cho dir 



an. D chüng tôi tip tuc sinh sang và san xut trén thira dt rnó'i du'çc chuyM di theo 
nguyen vng. 

KInh mong qu lath dao ban ngành xem xét giãi quyt theo nguyen vçng cüa 
chüngtôi. 

Chüng tôi xin chân thành cam on: 

Dâk som ngay24'Tháng Oct. Näm 2021 

Ngu'O'i drng don: 

I.  

C'N 

2. 4  

Xác nhn cüa ban ttj quãn (truông thôn) Xác nhn cüa chInh quyn dja phi.rong 
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