
iTY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN DAK GLONG Dc 1p - Tir do - Hnh phñc  

S:t(TiBND-BQL Dãk Glong, ngaytháng/i'ärn 2021 

V/v trã Ri kiên nghj cüa cong dan. 

KInh gi.ñ: H bà Ngân Thj Trn 

Dja chi: thôn Quâng Tiên, xa Quãng San, huyn Däk Glong, tinh Däk Nông 

Uy ban nhân dan huyn Däk Glong nhn duçc dan kin nghj cüa h bà 

Ngân Thj Tm thuing trü tai  thôn Quãng Tiên, xä Quâng San, huyn Dàk Glong, 

tinh Dàk NOng và Cong van s 426/CV-BTCD, ngày 25/10/2021 cüa Ban tip 

cong dan tinh Däk Nông v vic chuyên dan cüa cong dan Triu Van Due cüng 09 

h dan thOn Quâng Tin, xã Quàng San, huyn Däk Glong trong do cO dan kin 

nghj cüa h bà Ngân Thj T.m. Ni dung kin nghj v vic bM thung, h trçY khi 

Nhà nithc thu hM dt thirc hin dy an Ho chira nuó'c Dak N'Ting tinh Dãk NOng 

darn báo quyên va lçii Ich hcip pháp cho cãc h dan. Sau khi xem xét ni dung don 

kin ngh và xét Báo cáo s,25../BC-BQL, ngày,4Q/I/2O21 cUa Ban quán l dii an 
và Phát trin qu dat, UBND huyn Dàk Glong trã 1i nhu sau: 

Tai th?yi dim thu hi d.t và phê duyt phuong an bi thuông, h trg cho h 

gia dInh, cá nhân thuc cOng trInh h chcra nurc Däk N'Ting tinh Dãk Nông h bá 

Ngân Th T,m dä duçic phê duyt ti Quyt djnh s 2240/QD-UBND, ngày 

28/9/2021 cüa UBND huyn Dak Glong v vic phê duyt Phuang an s 19/PA-

BQL, ngày 28/9/2021 cña Ban quán 1 dc an vá Phát triên qu5 dt v bi thuO'ng, 

h trçi, tái djnh Cu cOng trinh h chira nuc Däk N'Ting tinh Däk NOng vâi tng: 

5 1.237.186 dng. Cth nhu sau: 

+ H trg ye dat: 21.634.800 clông. 

+ H trçl v cay ci hoa rnàu: 2 1.259.350 dng. 

+ H trçc v nhà cua 4t kin triic: 8.343.036 dng. 

1. Dôi v&i ni dung kin nghj dt dai: 

H bà Ngân Thj Tarn bj thu hôi dat dê xây dçrng cong trinh Däk N'Ting 

hang miic: Du mi, lông h gm các thua: Thua 03/BD 21 d.t trng thUy san vâi 

din tich 87,9 rn2; thüa 04/BD 21 Mt trng cay lâu nàm vi din tIch 481,3 m2; 

thua 05/BD 21 Mt trng cay hang näm vói din tich 3.063,1 m2; thüa 06/BD 21 d.t 

nuôi trng vâi din tIch 568,8 m2  h dan kin nghj gp các thua trén thành rnt 

tháa. 

Can c1r Dirn b, Khoãn 2.4, Diu 8 Thông tu 25/2014/TT-BTNMT, ngày 

19/5/20 14 cüa B Tài nguyen và Môi tru'mg v vic quy djnh ye bàn do dja chInh: 



"b) Logi d& the' hin trên ban d dja chInh phái dng theo hin trng th 

dyng da't. Trirông hQp có quyê't djnh giao dá't, cho thuê ddt, chuyJn myc dich si 

dyng da't vào myc dIch khác vâi hin trgng ma vic dwa dá't vào th dyng theo quyê't 

djnh do cOn trong th&i hgn quy djnh tgi dié'm h và I khoán 1 Die'u 64 cza Luçt Dá't 

dai thI the' hin logi da't trên ban d dfa chInh theo quyê't d/nh, giao dá't, cho thuê 

dá't, chuyé'n myc dIch stc dyng da't dO. 

Nhu vy, can cir vào hin trng si.r ding dt cia h gia dInh vói các 1oti cay 
rng trén dt, don vj do dc l.p bàn d di vi các loi d.t là dt trtng cay lâu 
nãm và dt trng cay hang näm nhu trên là diing quy ctjnh. 

- Di vâi thi dim sü diing dat cüa h bà Ngân Thj Tam tai  các thi:ra: Thira 
03/BD 21 dt trng thüy san vói din tIch 87,9 m2; thira 04/BD 21 dt trng cay lâu 
näm vi din tIch 48 1,3 m2; thi.ra 05/BD 21 d.t trng cay hang nàm vth din tIch 
3.063,1 m2; thira 06/BD 21 dt nuôi trng vâi din tIch 568,8 m2  dã duoc UBND 
xã Quàng San xác nhn th?yi dim si.'r diing d.t nAm 2011 nhung không dü diu 

kin bM thung v dt thI duc h trçl. Theo Dim d, Khoàn 1, Diu 25, Quyt 
djnh s 03/2015/QD-UBND, ngày 22/01/2021 cüa UBND tInh Däk Nông: 

"Diêu 25. Ho tro khác 

d) Silc dyng dá't ti'c ngOy 01/01/2010 de'n trtcác ngày 01/7/2014: Duttc hO trci 

!ang 30% giá dá't nông nghp cling logi trong bang giO dá't do Uy ban nhán dan 
inh quy dinh; 

,, 

Nhu 4y, Ban quàn 1 dir an và Phát trin qu dAt huyn Däk Glong áp giá 

bi thu'ông theo Quy& djnh s 08/2020/QD-UBND, ngày 08/5/2020 cüa UBND 

linh Dàk Nông và müc h trci áp diing theo Quyt drih s 03/2021/QD-UBND, 

rigày 22/01/2021 cüa UBND tinh Däk Nông ye vic Ban hành Quy djnh ci th môt 

s ni dung v bi thu'?ng, h trg, tái djnh cu khi Nhà nuóc thu hM trên dja bàn là 

dung quy djnh cüa pháp lut. 

2. Di v&i ni dung kin ngh cay côi, hoa màu: 

Can c1r Quyt djnh s 08/2019/QD-UBND, ngày 18/3/2019 cüa UBND tinh 

t)äk NOng v vic quy djnh giá bi thuOng, h6 trçY trên da tinh Däk NOng và Quy& 

:ljnh s 22/2020/QD-UBND, ngày 27/10/2020 cüa UBND tinh Dàk Nông v vic 

sfra di, b sung rnt so diu cüa Quyt djnh s 08/2019/QD-UBND ngày 
18/3/2019 cüa UBND tinh Däk Nông v quy djnh giá bi thuông, h trq cay trng 
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trên da tinh Däk Nông; 

Can Cu Thông báo so 
366/TB-UBND, ngày 17/8/2020 cüa UBND huyn ye 

vic thông báo thu hi dt dt xây dmg cong trInh H chra nuOc Däk N'Ting. 

Hang miic: D.0 mi, lông h. 
Ti thi:ra 05/BD 21 dã trng các loai cay sua, cay chui, cay Sam bô chê (cay 

hng xiêm). Di vói cay Mc ca trong biên bàn kim kê hin trng th hin cay 

Mc ca trng tháng 01/2021 ma thông báo thu hi d.t là ngày 17/8/2020. Nhu 4y 

cay Mc ca trng sau ngày thông háo thu hi dt nên theo quy djnh là không dü 

diu kin h tra. 
Ti thüa 04/BD 21 trong biên ban kim kê hin trng th hin 54 cay cà phê 

(trong dO 40 cay 1oi A, 14 cay 1oi B trng näm 2016; cay tiêu 15 cay loi A trông 

nàm 2016. Nhi.r 4y Ban quân l dr an và phát trin qu dt dä áp giá nãm trng 

cüa các l°ai  cay di1ng vi biên bàn kim kê hin trtng. 
r. '? A f 3. Doi vol nha cira, vt kien truc: 

Di vi ging dào: H bà Ngân Thj Tm cô 01 Ging dào sâu 4m, &thng 

kInh 1 ,5m không thành, không np dy dã duçc UBND xã Quãng San dã xác 

nhn, ging dáo näm 2013. 

Dôi vO.i 02 cái ao cia duqc UBND xã Quâng San xác nhtn dào nãm 2018. 

M.t khác, din tIch dt cüa h bà Ngân Thj Tarn b thu hM dê xây dirng dçr 

an thuc dt cüa cong ty TNHH MTV Dãk N'Tao quán l. Do do nha o', cong trInh 

phiic vi sinh hot cUa h bà Ngân Thj Tam xây dirng trên dt không dO diu kin 

bi thung ma chi duqc h trg theo quy djnh tai:  Tit 2, Dim b, Khoán 7 Diu 25 

Quyêt djnh so 03/2021/QD-UBND, ngày 22/01/2021 cOa UBND tinh Däk Nông 

quy dnh v h trç nhà, cong trInh khOng dü diu kin bi thuOng nhu sau: 
.A Dieu 25. Ho tro khac 

b) Nhà cong trInh khác duçic h trg nhu sau: 

Xáy dyng trên ddt khóng di diu kin bci thu'ôg v da't h' trcl bang 80% 

dó'i vài tru'&ng hcrp xáy dyng tru'ó'c ngày 15/10/1993; M trQ' bcng 60% di vó'i 

tru'àng hQp xáy dcng tie ngày 15/10/1993 dé'n truó'c ngày 01/7/2004,' ho trçr btng 

40% di vó'i truô'ng hQp xáy dyng kO tIe ngày 01/7/2004 dê'n ngày 01/7/2014; ho 

trçr bcng 20% di vói trung hcip xáy dyiig ké tie ngày 01/7/2014 den trzthc thai 

die2m thong báo thu hii dOt theo giO trj con lçzi cia nhà, cOng trInh". 

T các can cu nêu trén ging dào cOa h bà Ngân Thj T.rn duçc h trg btng 

40% di vói trithng hcip xây dirng k tü ngày 01/7/2004 den ngày 01/7/2014. D 
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CHU TICH 

Trn Nam Thun 

vi 02 cal ao duçyc h trçi bng 20% di vâi trueing hçip xây dirng k tü ngày 
01/7/2014 dn trixóc thai dim thông báo thu hi dt theo giá trj con 'ai  cüa nhà, 
cong trInh. Don giá h trçY áp diing tai  Quyt djnh s 25/2018/QD-UBND, ngày 

25/10/2018 cüa UBND tinh Dàk Nông v vic ban hãnh bang giá nhà xây mOi, tài 

san vt kin tr(ic trên da ôngn tlnh Däk Nông là dng quy djnh. 

- DEi vth chung gà DTXD: 1 ,2rn 1,1 rn kt cu rnái lçp tOn, vách van, 

khung trôn tap, nn dt và 02 cái chng bô kt cu: vách van g tap,  khung g trôn 
tap, mái 1cp bat vOi kt cAu nhu vy thI Ban quàn 1 dir an và Phát trin qu9 dt ap 

giá h trçl cOng di di theo Cong van s 141 9/SXD-KT&QLHDXD, ngày 

02/8/2021 cüa sâ xây dirng tinh Dàk Nông v vic áp diing don giá cong nhân xây 

drng, giá ca may và thit bj thi cOng trên dja bàn tinh Däk Nông nàm 2021 là dung 
quy djnh. 

UBND huyn Däk Glong trã ki don kin nghj cüa ht bà Ngân Thj Ttm 
thu0ng trñ tai  thôn Quàng Tin, xã Quâng Son, huyn Dàk Glong, tinh Dãk Nông 
ducic bit./. 
Noi nh:n: 
- Nhi.r trên; 
- Ban tip cong dan tinli (theo döi) 
- CT, các PCT-UBND huyên; 
- Thanh tra huyên (theo döi); 
- Ban tip cOng dan (theo dOi); 
- Ban QLDDTXD các cong trInh 
NNPTNT tinh Däk Nong; 
- Ban QLDA & PTQD; 
- Trang thông tin in tcr huyn; 
- Luu VT 
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BAN 
QUAN LV DU 

< vApi-IATT!R 
QUYDA1 

Z. HUVEN 
A OAK GI.ON( 

UBND HUYN DAK GLONG CQNG BOA XA HQI CHU NGHTA VIET NAM 
BAN QL  DV AN & PT QU' DAT Dc 1p  - Tr  do - Hnh phác  

Sô:2,Z5 /BC-BQL Dák Glong, ngàyothángJ näm 2021 

BAO CÁO 

V vic giãi quyt don kin nghj h bà Ngân Th Tm 
Dja chi: thôn Qung Tiên, xâ Quãng San, huyn Dk Glong, tinh Däk Nông. 

Thirc hin Cong vAn so 33251UBND-BTCD, ngày 11/10/2021 cüa UBND 

huyn Däk Glong v vic giãi quyt kin ngh cüa 12 h dan và Cong van s 

3535/UBND-BTCD, ngày 27/10/2021 cUa UBND huyn Dãk Glong v vic giãi 

quyt don cüa cong dan Triu Van Drc và 09 h dan (trong do có dan kin ngh 

cüa h bà Ngan Thj Tm thôn Quãng Tin, xä Quang Son, huyn DAk Glong, tinh 

DAk Nông). Ni dung: Kiên nghj v vic bi thuOng, h trçi cong trInh h chira 

nuôc DAk N'Ting tinh Däk Nông. Sau khi xem xét don kin nghj và kim tra h so 

bi thung, h trg, Ban quãn 1 dir an và Phát trin qu dt báo cáo nhu sau: 

Ti th?i dim thu hi dt và phê duyt phuong an bôi thubng, h trçl cho h 

gia dInh, cá nhân thuc cong trInh h chra nithc Dàk N'Ting tinh Däk Nông h bà 

Ngân Thj Tm dã du9c phê duyt tai  Quyt djnh s 2240/QD-UBND, ngày 
28/9/202 1 cia UBND huyn Däk Glong ye vic phê duyt Phuong an s 19PA-

BQL, ngày 28/9/2021 cUa Ban quail I2 dir an và Phát trin qu9 dt v bi thuàng, 

ho trcY,  tái djnh cu cong trInh ho chira ntxOc Däk N'Ting tinh Dàk Nông vâi tong: 
51.237.186 dông. Ci the nhu sau: 

+ H trq v d.t: 21.634.800 dng. 

+ H trq v cay ci hoa máu: 21.259.350 dng. 
+ H trq v nhá cira 4t kin trüc: 8.343.036 d6ng. 

. . .A • 1. Doi vol nçn dung kien ngh dat dai: 

FI bà Ngãn Thj Tm bj thu hi d.t d xây drng cong trInh Dàk N'Ting 

hong mic: Du mi, lông ho gOm các thra: Thira 03/B]) 21 dt trng thi'iy san vâi 
din tIch 87,9 m2; thira 04/BD 21 d.t trng cay lâu näm vói din tIch 481,3 m2; 

thia 05/B]) 21 dt trOng cay hang nãm vOi din tIch 3.063,1 m2; thfra 06/B]) 21 dt 
nuOi trng vOi din tIch 568,8 m2  h dan kin nghj gp các thua trén thành mt 
thüa. 

Can dr Dirn b, Khoán 2.4, Diu 8 Thông tu 25/2014/TT-BTNMT, ngày 

19/5/2014 cüa B Tài nguyen vá Môi tru&ng v vic quy djnh v ban d dja chInh: 



S 
'I 

"b) Logi da't thè hin trên ban d dja chinh phái thing theo hin trgng s 

dyng &t. Trir&ng hQp có qu34t din/i giao dat, cho thuê &t, chuyn myc dIch sic 

dyng dat vào myc dIch khác vói hin tring ma viéc dua da't vào si.c dyng theo quyé't 

din/i do cOn trong thai hQn quy djnh tQi diem h và i khoán 1 Diu 64 cza LuçU Ddt 

dai thI the hin loçi dat trên ban d dia chIn/i theo quylt din/i, giao dat, cho thuê 

dat, chuyen myc dIch th dyng dat dO. 

Nhu 4y, can cü vào hin trng sir ding dt cüa h gia dInh vói các 1oi cay 

trng trên dt, (torn vi do dc 1p bàn d di vi các 1oi dt là d.t trông cay lâu 

näm và dt trng cay hang 11am nhx trên là dung quy djnh. 

- Di vâi th?yi dim sü dcing dt cuia h bà Ngân Thj Tam tai các thfra: Thra 

03/BD 21 dt trng thüy san vi din tIch 87,9 m2; thra 04/BD 21 d.t trng cay lâu 

näm vài din tich 481,3 m2; thi.ra 05!BD 21 dat trng cay hang nãm vi din tich 

3.063,1 m2; thCra 06/BD 21 dat nuôi trông vOi din tIch 568,8 m2  dã duqc UBND 

xã Quãng Son xác nhn th?yi dim sur ding d.t näm 2011 nhung không dü diu 

kin bM thung v d.t thI duçic h trçl. Thee Dim d, Khoãn 1, Diu 25, Quyt 

djnh s 0312015/QD-UBND, ngày 22/01/2021 cüa UBND tinh Däk Nông: 

d) SI?r  dyng d& t ngày 01/01/2010 dIn trwóc ngày 01/7/2014: Ditc'c h3 trq 

bang 30% gith dá't nOng nghp cimg logi trong bang giá dat do Uy ban nhán dan 

tin/i quy dinh; 

Nhti v.y, Ban quán 1' dr an và Phát triên qu dt huyn Däk Glong áp giá 

bôi thu?:ing theo Quyêt djnh so 0812020/QD-UBND, ngày 08/5/2020 cüa UBND 

tinh Däk Nông và müc h trçY áp dung theo Quyêt djnh s 03/2021/QD-UBND, 

ngày 22/01/2021 cüa UBND tinh Däk Nông v vic Ban hành Quy djnh ci th mt 

s ni dung v bi thuing, h trg, tái djnh cu khi Nba nrâc thu hi trên dia bàn là 

duing quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Di vó'i ni dung kin nghj cay ci, hoa mall: 

Can cü Quy& djnh s 08/201 9/QD-UBND, ngày 18/3/2019 cüa UBND tinh 

Dk Nông v vic quy dnh giá bi thuông, h trçl trén dja tinh Dàk Nông và Quy& 
dnh s 22/2020/QD-UBND, ngày 27/10/2020 cüa UBND tinh Dàk Nông v vic 

sura di, b sung rnt s6 diu cüa Quyet djnh s 08/2019/QD-UBND ngãy 

18/3/2019 cüa UBND tinh Däk Nông v quy djnh giá bi thi±ng, h trci cay trng 

trên dja tinh Dàk Nông; 

Can cur Thông báo s 366/TB-UBND, ngày 17/8/2020 cüa UBND huyn v 
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vic thông báo thu hi d.t (t xây dmg cong trInh H chüa nuâc Däk N'Ting. 

1-lang mic: Du m6i, lông h& 

Tai thcra O5IBD 21 dã trng các loai cay sua, cay chu&, cay Sam bô chê (cay 

hng xiêm). Di vói cay M.c ca trong biên bàn kim kê hin trng th hin cay 

Mc ca trông tháng 01/2021 ma thông báo thu hi dat là ngày 17/8/2020. Nhu vy 

cay Mc ca trng sau ngày thông báo thu hi dt nên theo quy djnh là không dü 

diu kin h tro. 

Tai thira 04/BD 21 trong biên bàn kim ké hin trng th hin 54 cay cà phé 

(trong do 40 cay loai A, 14 cay Ioi B trng nãm 2016; cay tiêu 15 cay loai A trông 

näm 2016. Nhu 4y Ban quãn 1 dr an và phát trin qu dt dä áp giá näm trng 

cüa các loai cay dung vOi biên bàn kim kê hin trng. 

3. Di vói nhà cfra, vtkin true: 

Di vói ging dào: H bà Ngân Thj Tm CO 01 Ging dào sâu 4m, dung 

kInh 1 ,5m không thành, không np d.y dä &rqc UBND x Quãng Scm dâ xác 

nhn, giêng dào nàm 2013. 

D6i vOi 02 cái ao dâ dixqc UBND xã Quàng Scm xác nhn dào näm 2018. 

M.t khác, din tIch d.t cüa h bà Ngân Thj T.m bj thu hM d xây dimg dr 

an thuc dat cüa cOng ty TNHH MTV Dãk N'Tao quãn 1. Do do nhà &, cong trinh 

phiic vi sinh boat  cüa h bà Ngân Th j  Tam xây drng trén dt không dü diu kiên 

bôi thumg ma chi dircic ho trg theo quy djnh tai:  Tiêt 2, Dim b, Khoãn 7 Diu 25 

Quyt djnh s 03/2021/QD-UBND, ngày 22/01/2021 cüa UBND tinh Däk Nông 

quy djnh v h trg nhà, cong trInh không di diu kin bi th.thng nhu sau: 

."Diêu 25. H trçr khác 

b) Nhà cOng trInh khác duçic h trçi nhu sau: 

1- 

Xáy dy'ng ti-en oAt khóng th. ä'iu kin bt3i thw&ng v oAt h trç/ bang 80% 

Oii v61 trwàng hQp xáy c4tng tru'ác ngày 15/10/1993; ho trct bcng 60% di vó'i 

tru'ông hcrp xáy drng t1 ngày 15/10/1993 dn trwó'c ngày 01/7/2004; h8 ti-ct bang 

40% di vó'i tru'ông hçip xáy dyng ké t ngày 01/7/2 004 dIn ngày 01/7/2014, hâ 

tiq bang 20% ddi vái tritàng hctp  xây dnig kl th' ngày 01/7/20 14 dIn tru&c thai 

dilm thong báo thu hi oAt theo gith trj con igi cza nhà, cOng trInh". 

T các can ci'r nêu trên giêng dào cUa h bà Ngân Thj Tm duçic h trçl bang 

40% d& vOi trix&ng hqp xây drng k tü ngây 0 1/7/2004 ctn ngày 01/7/2014. Di 
vâi 02 cái ao duçic h trçi bng 20% di vOi truing hçip xây dimg k t ngày 

01/7/2014 dn trtrâc thii dim thông báo thu hi dtt theo giá trj con 1i cüa nhà, 

cong trmnh. Don giá h trçi áp diing tai  Quyt djnh so 25/201 8/QD-UBND, ngày 
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25/10/2018 cia UBND tinh DAk Nông ye vic ban hành bang giá nhà xây mâi, tài 

san 4t kin true trên dja tinh Dãk Nông là dung quy djnh.. 

- Di vói chung gà DTXD: l,2m* 1,lm kk cu mái lçp tOn, vách van, 

khung trôn tap, nn dt và 02 cái chng bô kt cu: vách van g tap, khung g trôn 

tap, mái lqp bat vâi kk cu nhir 4y thi Ban quãn 1 dir an và Phát trin qu dt ap 

giá h trq cong di di theo Cong van s 1419/SXD-KT&QL}IDXD, ngày 

02/8/202 1 cüa s& xây drng tinh Dãk Nông v vic áp ding dorn giá cong nhân xây 

d'irng, giá ca may vâ thi@ bj thi cong trén dja bàn tinh Dák Nông näm 2021 là dung 

quy djnh. 
Trên day là báo cáo cüa Ban quán 12 dir an và Phát trin qu9 dt ye vic giái 

quyt don kin nghj cüa h bà Ngân Thj Tm thôn Quãng Tin, xã Quàng Son, 

huyn Däk Glong, tinh Däk Nông, kInh dé nghj UBND huyn xem xét cho kin 

chi dao d có Co sâ thuc hin./. 

Nd nIz2n: 
- UBND huyn (báo cáo) 
- Thanh tra huyên (theo döi); 
- Ban tiêp cong dan (theo dOi); 
-LnhdaoBan; 
- To trrning; 
- 0/c (theo döi 
- Luu: VT. 

GIAM DOC 
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CONG HOA XA HOI  CHU NGHA VIT NAM 

Dc 1p - Ttr do - Hanh phUc 
UBND HUYN )AK GLONG 

CONG VAN DEN Quang San, ngày 29 tháng 9 näm 2021 

DO'N KIEN NGHI 

Vê vic bi thu'ô'ng h try' dty an den bü Ho chira nuthc Oak N'Ting 

Kin Ii üi: - Uy ban nhãn dan tmnh Oak Nông; 

- S& Tài nguyen và Môi tru'&ng; 

- Uy ban nhn dan huyn Oak Glong; 

- Ban quãn 19 dr an Tinh; 

- Trung tam phát trin qu dt và Ban quãn 19 dtr an Ho 
ch(i'a nu'ó'c Dik N'Ting; 

- Uy ban nhmn dan xä Quáng So'n. 

Ten tôi là : Ngân Thj Tam Sinh närn: 1990 

SCMND: 241391304 

Nai i: Thön Quãng Tin, xa Quàng San, huyn Dàk G'long, tinh Dãk Nông. 
So dt: 0375688937 

Ni dung kin nghj: 

Ngày 16/9/2021 tôi nhn dispc bang tInh áp giá bM thu'âng cüa bar quãn 19 dir 
an F-jo chra nuc Dãk N'Ting. Qua xem xét ni dung chi tiêt cCa ban áp giá hOi 
thLrOng gia clinh chiing tôi kiCn nghj nhu sau: 

1. Vêdâtdaj 

Gia dInh chiing tôi có mua miêng dt vOi din tIch khoâng 3ha my nhiCn theo 
bang áp giá ngày 16/9/2021 thy có chia thra dt cia gia dnh chüng tôi thành 4 thra 
và ming dt cüa chüng tôi du'y'c chü cü scr dyng tru'àc näm 2003 nhu'ng khi áp giá li 

tinh thôi dim 2011. D nghj ban quãn 19 d'r an xem xét gp thCra và xác minh 1i 

dung ngun gc dt cho ching tôi. 
2. Vê cay trOng 

Qua xem xét ban áp giá bi thtràng chüng tôi nh.n thây: 



- Cay sua chng tôi trông tháng 4/2020 nhi.rng khi áp giá li ghi trông sau 
thông báo thu hôi dat tháng 8/2020 là chua ding. 
Cay cà và cay h tiêu chtng tôi trng närn 2012 nhung khi áp giá Eai  ghi 
trng nàm 2016 là chua dung. 

3. NhàcCravâtkintrüc 
- Ging dào chüng áp giá 20% là không dCing d nghj bM thtr&ng 100%. 

Chüng tôi lam ao t& näm 2012 nkiung khi áp giá ghi 2017 và 2018, ap giá 
20% là không dung d nghj bM thu&ng 100%. 

- Chung gà, chung bô áp giã qua thAp d nghj áp giá cao han. 

Kién nghi chung:  

- Dôi vOi dAt dai d nghj phüc tra xem xét gp thüa cho chüng tôi. 
- DÔI vâi nhà cra vtt kiêri true dé nghj bôi thung 100% 

Vê chinh sách dê ngh UBND Tinh, ban quãn 12 dr an xem xét trã lô'i chüng tôi 
dn thai dirn nào gia dinh chüng tÔi dugc nhn tin bM thuäng d gia dinh chüng tôi 
Co ké ho?ch mua them dAt dam bão canh tác on djnh cuc sng. 

D nghj áp dçtng các h trg, tái djnh cu cho gia dInh chung tôi theo quyt dnh 

s: 03/2021/QD-UBND v vic ban hành quy djnh cci th mt s ni dung v bi 
thung, h trçl, tái djnh cu khi nhà nirâc thu hi dAt trên dja bàn tinh Däk Nông. 

Gia dInhchüng tôi dông vOi chü truang xây drng h chira nu&c DAk N'Ting d 
phát triên kinh té dja phuang vài diu kin giãi quyt bi thi.räng thôa dáng theo d 
xuAt cCia gia dmnh chung tôi. 

Nguäi lam don 

Ngân Thj Tam 



II ông(bã): Ngãn Th Tm, SN 1990 da ch thôn Quñng Tin, x Quang Son, huyn thik Glong, tinh fãk Nông. 

CMND:241.391.304 
54759 511 

a Dtdaj DI 4.2011 21.634.800 
Cong ty TNHH MTV Oak N'Tao quãn ly 

tJ ira' thea Ofem d, Khodn 1, Diêu 25, QuyeA1  d,n/i 03/2021/QD-UBND, ngây 22/1/2021 cua UBND tin!: Oak Nông 

DitnuOi trOngthuysan(thcrao3/BD2I) m2  87,9 9.000 30% 237.330 

Dat trcng cay Iãu nãm (thia 04/BD 2 I) rn2  481,3 23.000 30% 3.320.970 Nguon gOc: nhn chuyén nhtrqng 

Dt trông cay hang näm (thcra 05/BD 21) m2  3063,1 18.000 30% 16.540.740 th&i diem scr dimg: 2011 

Dñt nuOl trOng thOy san (thLa 06/BD 21) 568,8 9.000 30% 1.535.760 
h C'Oycöi, hoa màu 21.340.350 

Ho tro' thea Dié,zz a, Khodiz 8, Diu 25, Quyà d,,n/i 03/2021/QD-UHND, ngày 22/1/2021 czth IJIJNJ) 1mb Oak iVông 
ThUB04 

1'iti ti'Ongnam2016(crxsn Cay A 15 618.500 70% 6.494.250 
iôn trOn nãrn 2016 (lam trii tiéu) Cay 15 30.000 60% 270.000 

phé hông närn 2016 Cay A 40 276.400 ,  70% 7.739.200 
C phé lringnãm 2016 Cay 13 14 221.100 70% 2,166.780 

ghép trông nãm 201 5 Cay A 2 186.000 70% 260.400 
!ighcptrôngtiim 2017 Cay A I 1.624.000 70% 1.136.800 
Chanh ihiràng trOng ntm 2016 Cay A I I 68.500 70°, 117.950 

crOnnim 2015 Cay A I 186.000 70% 130.200 
ThüaU5 

(:iv stra trOng näm 202 1 
ay 

620 0 0 
tnng sau thông bào thu hOi dat 

tháng 8/2020 
(huOi Ion Cay 45 70.000 70% 2.205.000 
Chuôi nhô Cay 25 12.000 70°/o 210.000 

m ho ch (hông xiém) trong nãm 2016 Cay A 1 871 .100 '0% 609.770 
c Nh cüa vt kiêri trôc 11.784.361 

1/otto' iii co iliac 2, Diem b, XI:odn 7, Diéu 25, Quyêi djnl: 03/2021/QD-(;BND, izgay 22/,'/202! cOo UBXD tin/i DO/i 

L  

GiCiu duo sau: 4m diroi'ig kinh I,5rn khOng 

thank khong nap dy 
I  

Ca! 1 1.872.090 , 20% 
j74.400 Dao 2013 

ChuOna bô 1: DTXD 3,2rn*3.3m  khung trôn tap. 
VaII. mai ICYJ) bat 

m 2  
10.56 150.000 

1.584.000 
flo trq di d&i 

XD: nLlm 2025 
('wn bO 2: DT4m*4.51n  tru g trOn tap. vach 

tap. iTtal lçrp bat 18 150.000 
2.700.000 

1-1 tradi di 
XI): nãrn 201 / 

r 
i\o I: Su 2m DT: 87.9 rn2  n I 75,8 20.000 20% 

1 
703.200 

Dao2018 .. . 
'Ac 2au 2.m tfl 568,8ni 1592,64 z0.081 20% 6.396.361 
- C!itiOr . DT 1,21n*  1.1 in m tOn thiéc. VCi1 
i' ihur... Ira tap I 20 0Y) 

26 400 
XD: 2017 

140 tic di dat 
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