
U( BAN NIIAN DAN 
HUYN DAK GLONG 

s&4f.f  /UBND-BTCD 
V/v giái quyt darn kin nghj 

cüa ông Lai  Ng9c Dam 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Dk Glong, ngày .29. tháng  4.  nám 2021 

KInh glri: Phông Tài nguyen và Môi trung. 

Ngày 23/4/202 1, U ban nhãn dan huyn D.k Glong nhn ducic dun kin nghj 
cüa ông Li Ng9c Dam dja chi ti bon B 'Num Pang Rah, x Dãk Plao, huyn Däk 
Glong, tinh Däk Nông (thung tr(i ti thôn 4, x Hôa Nam, huyn Di Linh, tinh Lam 
Dông) có ni dung dê nghj xem xét cho gia dInh ông ducic uu tiên dâu giá dê tiêp tic 
canh tac hoc duic giao dat 50 nàm, lâu dài tai  thira dat 52, 53 bon B'Ncim Pang Rah, 
xa Dák Plao ('co dan kien nghz ghi ngày 2 2/01/2021). 

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

Giao Phàng Tài nguyen và Môi tru&ng chü trI, ph6i hcip vâi các dun vj có lien 
quan kiêm tra, xem xet, tham mini Uy ban nhãn dan huyn có kiên phãn hôi dôi vâi 
ni dung kiên nghj cüa ông Li Ngçc Dam theo quy djnh, thai gian hoàn thành trithc 
ngày 20/05/202 1. 

Nhn duçic Cong van nay, yêu c.0 các dun vj có lien quan trin khai thrc 
hiên./. 

Noi nhn: KT. CHTJ TjCH 
PHO CHU TICH 

Nguyen WIn Uçp 

- Nhu trên; 
- CT, die Hçip PCT UBND huyn (c/d); 
- Thanh tra huyn; 
- Ban Tiêp cong dan huyn çtheo döi); 
- Ong Lai  NgQe Dam (dê biêt); 
- Trang Thông tin din tCr huyn; 
- Liru VP. 



CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM. 
Dc Ip — tir do - hinh phüc 

DON KEU cUt KHAN CAP 

Kinh gui: UBND Huyn Däk Glong 

Tôi ten là: Lai  Ng9c Dam sinh nãm: 1987 

CMND S& 250627995 cp ngày; 04/09/2004 tii: CA Tinh Lam Dông. 

H khu thu?ing trü: Thôn 04, Xã Hôa Nam, Huyn Di Linh, Tinh Lam Dông. 

Ncii & hin nay: Xà Dàk Plao, Huyn Dàk Glong, Tinh Däk Nông 

Va vq là: Nguyn Thj Dung sinh näm 1989 

CMND So: 250918194 cp ngày; 06/10/2016 tai:  CA Tinh Lam Dng. 

Ho khu thu&ng ti-u: Thôn 04, Xã Hôa Nam, Huyn Di Linh, Tinh Lam Dông. 

Noi & hin nay: Xà Dàk Plao, Huyn Däk Glong, Tirib Dãk Nông 
• A Toi xiii keu ciru khan cap nhir sau: 

KInh thua các dông chi lành dao  xã, huyn, tinh các cc quan ban ngành, gia dInh tôi 

hin nay hoàn cãnh i4t khó khän và duy nh.t có mt mãnh dat t?i  lô 52, 53 Bon B' Nm 

Pang Rah, Xã Dàk Plao, Huyn DAk Glong, Tinh Däk Nông d & và canh tác phiic vi 

cho cuc stng muu sinh cüa toàn b gia dInh. Thua các dng chI tü näm 1999 dt trên 

thuc din ctt hoang hóa ma b tôi là ông Lai  Van BInh vàmç tôi là bà Phim Thj The 

dã bô bao cong surc ra khai hoang phát rrng cài tao,  duqc hai näm sau laj bj nông tru&ng 

thu v trng keo thu hi mt cách vô cO, Gia dInh tôi cüng dâ kin nghj nhiu ln nhung 

không thrcic giái quyêt. 

Dn näm 2017 tôi quyt djnh bàn ht gia san trên Lam dng d tró ye mánh dt b mc 

tôi dã khai hoang trên lam an sinh sng kic nay mành dt vn hoang hóa cay thng m9c 

urn turn. 

Can c& vào thông tu näm 1993 và näm 2014 cüa chInh phü và Quc Hi nuóc cong 

hôa xà hi chti nghTa Vit Narn tôi quyt djnh dn toàn b so vOn vào du tir, cãi tao, 

cong sue và mânh dt trén trng cay an qua, mc Ca... 



Dn bay gi gia dInh tôi nhn dixçic quyt djnh thu hi dt khin gia dInh tôi vô ciing 

hoang mang bài vi khi dt bj thu hi thI gia dInh tôi không bit sng a dâu, và lam gI d 

an vi chiing tôi chi con 1.i mãnh dt nay là duy nht. 

Vy gia dInh tôi xin dtrçic länh dao  các cp cho gia dInh tôi hal phuing an. 

1. Du giá vào din uu tiên duqc tip tic canh tác mành dt trên. 

2. Xin dtrçic giao theo h dt 50 näm hoc lâu dài theo chü tmong chinh sách cüa 

tinh d ra. 

Gia dInh tôi thirc hin dang rt hoang mang không bit sng vào dâu nu nhu thu hi 

mânh dt trên. Vy tôi kInh mong các lãnh dao  các cp ban ngãnh xã, huyn, tinh h& 

lông soi xét tao  diu kin giüp d gia dInh tôi d gia dInh tôi yen n lam an gop mt 

ph.n nhO be và phát trin dt nuóc theo chü truang cüa Dãng và chmnh sách cüa nhà 

ntróc ctê ra. 

Tôi xin chân thành cam cm! 

Dàk P/au, ngày 22 tháng 01 nám 2021 

Ngzt&i lam don 

/49M 



CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM. 
Dc 1p — tij do - hinh phüc 

DN KEU cUu KHAN cAp 

Kinh g1ri: Chñ tjch UBND Huyn Däk Glong 

Tôi ten là: Lai  Ngçc Dam sinh näm: 1987 

CMND S: 250627995 cAp ngày; 04/09/2004 t?i:  CA Tinh Lam Dng. 

Ho khâu thu&ng tr11: Thôn 04, Xã Hôa Nam, Huyn Di Linh, Tinh Lam Dông. 

Noi a hin nay: Xã Däk Plao, Huyn Däk Glong, Tinh Däk Nông 

Va vq là: Nguyn Thj Dung sinh näm 1989 

CMND S: 250918194 cAp ngày; 06/10/2016 tai:  CA Tinh Lam Dông. 

Ho khâu thixang trii: Thôn 04, Xã Hôa Nam, Huyn Di Linh, Tinh Lam Dông. 

Noi a hin nay: Xã Dàk Plao, Huyn Dàk Glong, Tinh Däk Nông 

Tôi xin kêu ctru khân cAp nhtr sau: 

KInh thua các dng chI lãnh dao xa, huyn, tinh các Co quan ban ngành, gia dInh tôi 

hin nay hoàn cành rAt khó khan và duy nhAt có mt mãnh dAt tai  lô 52, 53 Bon B' Nom 

Pang Rah, Xã Däk Plao, Huyn Däk Glong, Tinh Däk Nông d i và earth tác phiic vi 

cho cuc sng mi.ru sinh cüa toàn b gia dinh. Thua các dng chI tü näm 1999 dAt trên 

thuôc diên dAt hoang hóa ma b tôi là ông Lai Van BInh vàmç tôi là bà Phm Thj The 

dâ bô bao cong sirc ra khai hoang phát rirng cãi tao,  duc hai nãm sau 'a bj nông tniàng 

thu v trng keo thu hi mt each vô c, Gia dInh tôi cling dä kin nghj nhiu lAn nhung 

không dugc giài quyt. 

Dn nàm 2017 tôi quy& djnh ban ht gia san trén Lam dông dê tth ye mành dat b mc 

tOi dã khai hoang trên lam an sinh sng lüc nay mãnh dAt vn hoang hóa cay rung mc 

urn turn. 

Can dr vào thông tu näm 1993 và näm 2014 cüa chInh phü và Quc Hi nithc cong 

hôa xà hi chü nghla Vi@ Nam tôi quyt djnh dn toàn b s vn vào dAu tll, cài tao, 

cong süc và mãnh dAt trên trng cay an qua, mAc Ca... 



Dn bay gi? gia dInh tôi nhân thrçic quy& djnh thu hM dt khin gia dInh tôi vo càng 

hoang mang bâi vi khi d.t bj thu hi thI gia dInh tôi không bit sng dâu, va lam gI d 

an vi chüng tôi chi con 1i mãnh dt nay là duy nht. 

Vy gia dinh tôi xin duçic lânh do các cp cho gia dInh tôi hai phuong an. 

1. DAu giá vào din uu tiên duçc tip tiic canh tác mãnh d.t trên. 

2. Xin duçic giao theo h dt 50 nàm hoc lâu dài theo chü truung chInh sách cüa 

tinh d ra. 

Gia dInh tôi thirc hin dang rt hoang mang không bit sng vào dâu nu nhu thu hi 

mãnh dt trên. Vy tôi kInh mong các lãnh dto các d.p ban ngành xa, huyn, tinh ht 

lông soi xét t?o  diu kin giüp di gia dInh tôi d gia dInh tôi yen n lam an g0p mtt 

phn nhô be và phát trin dt ni.nc theo chU trucmg cüa Dãng và chInh sách cüa nhà 

niiâc d ra. 

Tôi xin chân thành cam on! 

Dãk Plao, ngày 22 tháng 01 näm 2021 

Ngw&i lam dan 
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