
U BAN NEAN DAN CONG HOA XA HQI cirU NGHTA VIT NAM 
HUYN DAK GLONG Dc 1p - Tiy do - Hnh phtIc 

S:  QI  IiB-UBND Ddk Glong, ngày  J4'  tháng 01 nám 2022 

THÔNG BAO 
Kt 1un tip cong dan 

Tir 14h00' dn 16h50' ngày 10/01/2022 Thuing trirc Huyn Uy, Chü tjch 
Uy ban nhân dan huyn Däk Glong chU tn tiêp cong dan theo Quy chê phôi hcp 
tip cOng dan dOi vOi: ông D Hüu Ngn và ông Thai Van Lrnmg, cüng trci tai: 
thôn 11, xä Quãng Khê, huyn Dak Glong, tinh Däk Nông. 

Sau khi chU tn quán trit, tnin khai bui tip cOng dan; cac thành phn 
tham gia phát biêu 9 kiên. Ong Doàn Van Phuong - Phó Chü tjch Uy ban nhân 
dan huyn kêt 1un nhix sau: 

1. Uy ban nhân dan huyn: 

- Khng djnh quyn si'r dting dAt thuOc Ban quãn 19 dij an thüy din 6; 
Không thirc hin cAp Giây chirng nhn quyên si~ diing dat cho ông Do Huii 
Ngn theo kiên nghj; Không giãi quyêt tranh chap dat dai giUa ông DO HUu 
Ngn vOi ông Thai Van Lixng do không có c sâ. 

VI Uy ban nhân dan tinh Dk Nong dang cho Ban quán 19 dir an thüy din 
6 thuê dat chua thu hôi giao ye dja phirng quán 19, bô trI sü dirng. 

- Htrâng dn các ben lien quan nu tranh chAp tài san trên dAt thI khâi 
kin ra Tôa an nhân dan huyn Däk Glong dê duçic giãi quyêt. 

2. Giao Cong an huyn sam Kt lun v hüy hoai tài san và c 9 gay 
thirng tIch do ông Do Hu Ngn kiên nghj. 

3. Giao phàng Tài nguyen và MOi tru?ng phi hçip vâi các cc quan, dcin 
vi có lien quan tham mi.ru Uy ban nhân dan huyn dë nghj Uy ban nhân dan tinh 
Däk Nông thu hôi giao ye dja phuang quán 19, bô trI s dvng  din tIch cho Ban 
quán 19 dir an thüy din 6 thuê dat nhi.mg dA hét thôi han  thuê. 

4. GiaoUy ban nhân dan xà Quãng Khé: Kim tra 1p Biên bàn vi phm 
hành chmnh nêu ông Thai Van Lucmg vi phtm san lap muang thoát nuâc, 
(neu co) theo kiên nghj cüa ông D Hüu Ngn và 1p Biên ban vi phm hành 
chInh nêu Ong D Hthi Ngn chuyën nhucing quyên sr ding dat trái pháp luat, 

(neu có,) theo kiên nghj cüa ông Thai Van Li.rng; Kiém tra x1r 19 vi pham 
('nêu co) ye cu trü va dam bào tnãt tu, an toàn, xà hi trên dja bàn nhât là tai  thOn 
11. 



TL. CHU T!CH 
CHANH VAN PHONG 

2 

Trên day là Kt luin tip cong dan di vâi ông D Hüu Ngin và ông Thai 
Van Lucmg. Yêu cau cc phOng, ban, co quan, don vi và các h gia dInh nghiém 
tüc thuc hiên./. 

No'inhân: 

- IT. Huyn üy; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- Hi Nông dan huyn; 
- Cong an huyn; 
- PhOng Ni vij; 
- Ban Tiêp cong dan; 
- Thanh tra huyn; 
- PhOng TNMT; 
- Chi nhánh VPDKDD; 
- UBND xà Quãng Khê; 
- Các hO gia dInh; 
- Lixu: VP.Tbh) 

Nguyn Duc Hãi 
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