
No'inhn: 
- Nhu trn (thirc hin); 
- CT, d/c Hcxp PCT UBND huyn (c/d); 
- Thanh tra huyn (theo dôi); 
- Ban Tiêp cong dan huyn (theo doi); 
- Ong Nguyn Thanh San (d bi&); 
- Trang Thông tin din tü huyn; 
- Ltru VP. 

UY BAN NHAN DAN 
HUYN DAK GLONG 

s6:4iZ..  IUBND-BTCD 
V/v don d6c giái quyt dun kiM nghj 

cüa ông Nguyn Thanh Son 

CQNG HOA xA Hol CHU NG}ITA VIT NAM 
Dc 1p - Tv do - Hanh phüc 

Dk Glong, ngày .  QPc  tháng .S.  nàrn 202] 

KInh gxi: Phông Tài nguyen và Môi trung. 

U' ban than dan huyn Dk Glong nhn duçic dan kin nghj cüa cong dan và 
Cong van so 138/CV-BTCD ngày 20/4/2021 cüa Ban Tiêp cong dan tinh Däk Nông 
ye vic chuyên dan cüa ông Nguyn Thanh San da chi ti thôn 10, xa Trueing Xuân, 
huyn Dàk Song, tinh Däk Nông. Ni dung dan dé nghj cap Giây chrng nhn quyên 
sir diing dat theo hInh thirc Nhà nuâc giao dat không thu tiên sir ding dat cho các h 
gia dInh d nhn chuyên nhucing và dang canh tác trên din tIch dat cUa h gia dInh 
ông (có don kien nghj ghi ngày 14/4/2021kèm theo). 

V ni dung kin nghj cüa cong dan, Uy ban nhân dan huyn dâ Co Cong vn 
so 1638/UBND-BTCD ngày 27/5/202Q ye vic giãi quyêt dan kiên nghj cüa ông 
Nguyen Thanh San và các Cong van so: 244411JBND-BTCD ngày 21/7/2020, 
3888/UBND-BTCD ngày 01/12/2020, 4611UBND-BTCD ngày 23/02/2021 ye vic 
don doe giâi quyêt dan khiêu ni, to cáo, kiên nghj phán ánh cüa cong dan nhung den 
nay dan vj vn chua thirc hin, cong dan tiêp tic gri dan nhiêu lan. 

Uy ban nhãn dan huyn yêu cu Phông Tài nguyen và Môi tru&ng nghiêm tue 
triên khai kiên chi dao cüa Uy ban nhân dan huyn ti các van ban nêu trên, báo èáo 
kêt qua ye Uy ban nhãn dan tinh và thông báo kêt qua cho Ban Tiêp cong dan tinh 
biêt tru*c ngày 19/5/2021. 

Nhn diicic Cong van nay, yêu cu Phông Tài nguyen và Môi tnthng nghiêm 
t(ic triên khai thc hin./. 

KT. CBIIJ TIC 
PHO CHU TI 

Doàn Van Phu'ang 



UY BAN NHAN DAN 
HUY1N DAK GLONG 

/UBND-BTCD 
V/v giãi quyt clan kién nghj 
cCia ông Nguyn Thanh San 

CQNG IIOA XA 1-101 CHU NGHiA \T1T NAM 
Dc 1p  - Tr do - HiiIi phüc 

Dk Glong, ngày J1háng 2020 

Kinh g1ri: PhOng Tài nguyen và Môi tnràng. 

Ngày 15/5/2020, U ban nhân dan huyn Dk Glong nhn dLrçc dan kiM nghj cüa 
ông Nguyn Thanh San tr(i ti thôn 10, xä Truäng Xuân, huyn Däk Song, tinh Däk 

Nông. Ni dung dan dé nghj cap Giây ching nhn quyên sr ding dat theo hinh thrc 
Nhà nuc giao dat không thu tiên sir diing dat cho các h gia dInh dà nhn chuyên 
nhtrçnig và clang canh tác trên din tich dat ccia h gia dmnh ông ('cy the có don kiên iighj 

ghi ngày 14/5/2020 kern theo). 

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

Giao phàng Tài nguyen và Môi trträng phi kt hçip vfi các dan v1 Co lien quan 
kiêm tra, xem xét, tham muu TJBND huyn giãi quyêt kiên nghj cüa ông Nguyn Thanh 
San theo quy djnh, th&i gian hoàn thành truâc ngày 19/6/2020. 

Nhn duçxc Cong van nay, yeu c.0 phOng Tài nguyen và Môi trtrrng và các dan vj 
có lien quan triên khai thirc hin./. 

Nci ithOn: 
- Nh'j trén (thc hiên); 
- CT, dc Thuân PCT UBND huyn (c/cl); 
- Thanh tra huyn; 
- Ban Tip cong dn huyn (theodOi); 
- Ong Nguyn Thanh San (d biêt); 
- Trang Thông tin din tcr huyn; 
-Li.ruVP. 
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CJ{U TICH 

Ngu0ikrUybnnMo 
d2n Iwy 000 Olong 

doIglong:doIoong.gOv.V 

Co qoon: Tnh Dk NOng 
Chi.o no: Chü tjh URNO 
hoyo 
D.bi gion ks'. 21.07.2020 
00:31:59 -07:00 

Vu Ta Long 

UY BAN NHAN 1)AN CONG FIOA XA HQI CHU NGHIA VHT NAM 
HUYN DAK GLONG Dc 1p - Ty do - Hanh phác 

/UBND-BTCD Dák Glong, ngàyci21---tháng 7 näm 2020 
V/v don d6c giãi quyt don khku ni, 

t6 cáo, kiên righj, phán ánh cüa cong dan 

KInh gt'ri: 
- Phông Tài nguyen và Môi trumg; 
- Phàng Kinh tê - H tang; 
- PhOng Lao dng, Thucing binh và Xà hi; 
-Ban 666; 
- Ban Quãn 1 dr an và Phát triên qu5 dat. 

Trong thà'i gian qua, UBND huyn Dâk Glong dâ nh.n duçic nhiu don thu khiu 
ni, to cáo, kiên nghj phàn ánh cüa cong dan thuc thâm quyên giãi quyêt và dã giao các 
don vj tham nluu giái quyCt don theo quy djnh, Den nay mt so don thu dà qua hn 
nhung các don vj chua tham rnu'u giâi quyêt d&t diem dn den ngi.thi dan tiép ty.c giri 
don nhiCu lan, vLrgt cap gay mat an ninh chfnh trj trên dja bàn. 

Sau khi xern xét, UBND huyn có chi d,o nhu sau: 

1. Phé bInh di vó'i Länh do các phông, ban, don vj thc hin chm tr kin chi 
dto cüa UBND huyn trong vic tharn rnuu giãi quyêt don thu cUa cong dan. 

* 2. Yêu cu các don vj: Phông Tài nguyen và Môi truông, Phàng Kinh t - H 
tang, Phàng Lao dng, Thu'ang binh Va Xä hi, Ban 666, Ban quán 1 dir an và Phát 
triên qu5' dat tham rnuu giái quyêt don khiêu ni, tO cáo, kiên ngh phàn ánh cüa cong 
dan dà duGc giao theo quy djnh cüa pháp 1u.t ('Co bang chi tiêt kern theo); th&i gian hoàn 
thành tru'ô'c ngày 27/7/2020. 

Nu sau thôi gian trOn, don vj chua tham rnuu giâi quyt don thu cüa cong dan thI 
phãi có báo cáo giãi trmnh bang van ban nêu rO l do; dông thai, 1p ké hoch cii the dê 
giái quyêt tL'ing vy vic tOn dçng Va chju hoàn toàn trách nhim truâc Chü tjch UBND 
huyn, truó'c pháp 1ut. 

Nhn du9c Cong van nay, yeu c.0 các phông, ban, don vj có lien quan nghiêm tCic 
triên khai thirc hin .1. 4(J 
NoinhOn: 

- Nhir trén (thrc hin); 
- CT. các PCT UBNDhuyn; 
- PhOng Ni vy (dê biet); 
- Thanh tra huyn (theo dol); 
- Ban Tiêp cong dan huyn (theo dOi); 
- Luu VP. 
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Nguäi ky: 1Jy ban rihãn dan 
huyn Dak Glang 
Email: 
dakglong@daknqng.gov.vn  
Cn quan: Tinh Dab Nông 
Clnkc vq: Cmi tjch UBND liuyn 
Thai gian k: 01.12.2020 
01:44:26 +07:00 

Vu Ta Long 

U'BANNHANDAN 
HUYN DAK GLONG 

S&iJJ /UBND-BTCD 
V/v don dc giài quy& don khi&i ni, 

tO cão, kiên nghj, phán ánh ct1a cong dOn 

cQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p - Ty do - F1inh phñc 

Dk Glong, ngày. 01rtháng42'näin 2020 

KInh giri: 
- Phông Tài nguyen va Môi trung; 
-Ban 666; 
- Ban Quàn 1 dir an và Phát triên qu dat; 

- Ht Kiêm lam huyn. 

Trong th&i gian qua, UBND huyn Dk Glong dA nhn di.rçc nhiêu dan thu khiêu 
nti, to cáo, kiên ngh phán ánh cüa cOng dan thuc thâm quyên giài quyêt và d giao các 
dan vj tham rnuu giái quyêt don theo quy djnh. Den nay mt so dan thu d qua hn 
nhung các doii vj chi.ra tham rnixu giái quyêt dat diem dan den ngithi dan tiCp tiic gcri 
dan nhiêu lan, vugt cp gay mat an ninh chInh tn trén dja bàn. 

Sau khi xem xét, IJBND huyn có chi do nhu sau: 

1. Phê bInh di vái LanE do cac phông, ban, d0n vj thirc hin ch.m tr kin chi 
do cUa UBND huyn trong vic tham mtru giãi quyêt dan thu ca cong dan. 

2. Yêu c.0 các danvj: Phàng Tài nguyen và Môi truông, Ban 666, Ban quán 1y' 
dr an Va Phát triên qu dat, Ht KiOrn lam huyn nghiêrn tue triên khai tharn mu'u giãi 
quyOt dan khiêu ni, to cao, kiên ngh phàn ánh cüa cong dan theo quy djnh cña pháp 
lutt (co bang chi tiêt kèin theo); thai gian hoàn thành tru*c ngày 10/12/2020. 

Nu sau thi gian trCn, don vi chua tham muu giãi quyt don thu cüa cOng dan thI 
phái Co báo cáo giãi trInh bang van ban nêu rO 1' do và chju hoàn toàn trách nhim trtrâc 
Chu tjch UBND huyn, trtxâc pháp 1ut. 

Nhn ducc COng van nay, yêu cu cãc phông, ban, dan vj cO lien quan nghiêm tue 
triên khai t1c hin. .1. 
jVoj n/,âiz: 

- Nhis trêii (thrc hin); 
- CT, cOc PCI UBNDhuyn; 
- PhOng NOi v (d biOt); 
- Thanh tra huyn (theo dOi); 
- Ban Iip cOng dOn huyn (theo dOi); 
- Luu VP. 

CHU T!CH 



CHU TICH 

Uc BAN NHAN DAN CONG HOA XA 1101 CHU NGI-ITA \TIT NAM 
HUYN flAK GLONG Dc Ip - Tiy do - Hinh phüc 

St: fkJ/UBND-BTCD 29ák Glong, ngày. . tháng 02 nãm 2021 
V/v don dc giâi quy& dcm khiu ni, 

tO cáo, kiên nghj, phân ánh cUa cong dan 

KInh giri: 
- Phông Tài nguyen và Môi truô'ng; 
-Ban 666; 
- Ban Quàn 1 dir an và Phát trik qu5' dt. 

Trong thM gian qua, UBND huyn Dk Glong d nhn ducic nhiu dan thu khiu 
nai, to cao, kiên ngh phân ánh cüa cOng dan thuc thâm quyên giãi quyêt và dà giao các 
dan v tham muu giài quyêt dan theo quy djnh. Den nay mt so dan thu d qua han 
nhung cac dan vj chua tham muu giái quyêt dirt diem dn den nguYi dan tiêp tijc gri 
dan nhiêu Ian, vuçit cap gay mat an ninh chInh tr trén dja bàn. 

Sau khi xem xét, UBND huyn có chi dao  nhu sau: 

1. Phê bInh di vi Lath dao  cac phOng, ban, dan vj thirc hin ch.m tr kin chi 
do cüa UBND huyn trong vic tham muu giái quyêt dan thu cia cong dan. 

2. Yêu cAu các dan vj: Phàng Tài nguyen và MOi tmng, Ban 666, Ban quãn 1 
dir an va Phát triên qu' dat nghiêm tUc triên khai tham muu giài quyêt dan khiêu nai,  to 
cao, kién nghi phân ánh cUa cong dan theo quy djnh cüa pháp Iut (co bang chi tiét kern 
theo); thi gian hoãn thành tru'ó'c ngày 02/03/202 1. 

Nu sau thi gian trên, dan vj chtra tham muu giãi quyt dan thu cüa cong dan thi 
phài có baa cáo giài trInh bang van bàn nêu rô I do và chju hoàri toàn trách nhim truic 
Chü tjch UBND huyn, truOc pháp 1ut. 

Nhn ducic COng van nay, yeu cu các phông, ban, dan v có lien quan nghiêm tc 
triên khai thuc hiên../. 
No'! n/zçin: 

- Nhtr trn (thixc hin); 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- Phàng Ni vi (d biét); 
- Thanh tra 1iuyn (theo dOi); 
- Ban Tiêp cong dan huyn (theo dol); 

-Li.ruVP. 



CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
Dôc 1p - Tir do - Hanh phüc 

UENrJ uYN OLONG Dàk Nóng, ngthy 14 tháng 4 nám 2021 

JJ€IN KIEN NGHI (1n 3) rgay4S.  nrir A •A ç • • A ., Ye viçc cap giay chtrng nhin quyen str diing dat 

Kinh gin: - Tinh üy Dãk Nông 
- UBND tinh Dãk Nông 
- Sir Tài nguyen và Môi trLrô'ng tinh Dãk Nông 
- UBND huyn Oak Glong 
- Phông Tài nguyen vã Môi trirôrng huyn Oak Glong 

- Tôi ten là: Nguyn Thanh Son; sinh ngày 05/01/1956, can bO cong chi'rc dã 
nghihmi; 

Va ten là: Tir Thj Khanh; sinh ngây 12/10/1964, can b cong chCrc dã nghi 
hru; 

Co con trai là: Nguyn Tü Qu& Thai; sinh ngày 01/01/1998, dang h9c dai 
hoc. 

- Cüng h khâu thithng trü t.i thôn 10, xã Truiing Xuân, huyn Dàk Song, 
tinh Dàk Nông. 

A .• 1. Nguon goc hinh thanh ta. san: 
- Thrc hin chU trtrong cUa tinh Dàk Läk cho phép các hO gia dInh can bO 

Cong nhan viên phát triên kinh té, gop phân giái quyêt khó khän ye däi song 
(TrIch NQ DHDáng bó tinh Dák Lák kn thzXJ nhim kj) 1991-1995: Myc b) 
Phát huy các thành phân kinh tê theo djnh hwáng xd hçi chz nghia: "... Khuyên 
khIch Va tao mi dieu kin thuán iqi dé mi gia dInh có the lam dwqc kinh tê gia 
a'Inh nhdt là dôi vó'i can bó, cong nhán vien, các dOi tupng hu'àng chInh sách xd 
h5i '9. Näm 1998 gia dmnh tôi có lam don xin dat trông cay cong nghip ti xâ 
Quãng Khe, huyn Däk Nông, tinh Dàk Làk (nay là huyn Dàk Glong, tinh Dàk 
Nong). Dan xin cap dat trông cay cong nghip cüa gia dlnh tôi (co si,r dOng 
cüa co quan vçi tôi dang cOng tác) diicic UBND xã Quãng Khê, Lam truiing 
Quâng Khe và UBND huyen DAk Nông (cfl) dOng chap thun và cap cho h 
tOi lô dat hon 8 ha và gia dInh tôi dã trông cà phê. 

Näm 2010 gia dInh tOi có nhn sang nhuçmg them cüa hO ông Lê Ding 
Viên 20 ha dat lien kê dâ trông cà phê và cay keo lai (HO ông Viên cong có don 
xin cap dat và dIIçYC CáC cap thãm quyên chap thun). 

- Dn ngày 17/02/2012 hO gia dinh tôi dixçrc cp 4 giy CNQSDD vói tng 
diên tIch là 283.346m2  (28,3ha) (GCN so BG 932482, 39.435m2; so BG 
932488, 74.417m2; sO BG 932489, 106.557m2  và sO BG 932490, 62.937m2). 

2• Giãi quyt ella dja phuong trong thôi gian qua: 
- Ngày 12/4/2018, UBND huyn Däk Glong cO Quyêt djnh so 701/QD- 

UBND V/v hUy mOt  phãn Quyêt djnh so 389/QD-UBNID ngày 17/02/2012 ci'ia 



UBND huyn Däk Glong và thu hi 4 GCNQSDD cüa h gia dinh tôi; vói 1 do 
GCNQSDD, quyên so hftu nhà 0 và tài san khãc gAn lien vOi Mt dã cap cho vçi 
chông tôi là không dung dôi Urqng sO diing dat. 

Thirc hin Quyêt djnh trên gia dmnh tôi dã giao ntp 4 GCNQSDD nay cho Chi 
nhánh Van phông dàng k dat dai Däk Glong; dông thai cUng dã có dan kiên 
nghj. 

- Tháng 6 näm 2019, UBND huyn Däk Glong dã t chOc Doàn Thanh tra s 

703 d kiêm tra, xác minh hin trng sO diing Mt cüa h gia dInh tôi. UBND 
huyn D.k Glong dâ có Kêt 1un so 47/KL-UBND ngày 01/7/2019, trong do két 
lun: chua có day dU eo sO dê thu hôi dat cüa ông Nguyn Thanh San do vi phm 
pháp lu@ ye dat dai theo quy djnh tai  khoãn 1, Diêu 64 cüa Lut dat dai 2013. 

- Ngày 18 tháng 10 näm 2019, SO Tài nguyen và Môi truOng tinh cO cong 
vn so 213 8/STNMT-DKKT V/v xO 1 dat dai và tài san trên dat cüa h gia 
dinh ông Nguyn Thanh San. Ni dung chmnh nhi..r sau: 

"5. Ho gia dIn/i, cá nhán dang th dyng d& n djnh vào myc dIch thuac nhóm dAt nông 
nghip tit trtthc ngày 01 tháng 7 nám 2004, nay dwctc Uy ban n/ian dan cap xà xác nhOn là 

dat không có tranh chap thi dwçic cong nhan quyén th dyng dat nhzt sau: 
a,) Tru-ông hçrp ho gia dInh, cá nhOn trc tiêp san xuOt nông nghip thi dztqc cap Giây 

chzng nhn quyên s& dyng dat, quyên sO hü-u nhà & va tài san khác gOn lien vOi dat theo 
hInh tht-c Nhà nzthc giao dat khOng thu tiên th dyng dat dôi vOl din tic/i dat dang szr dyng 
nhwng khOng vz4-qt qua han mzc giao dat nOng nghip quy d/nh tgi Diêu 129 cüa Luat Dat 
-dai; din tIc/i dat nOng nghip con i 'nCu cO, phái chuyln sang thuê dat cza Whà nzthc; 

b) TrwOng hcip ho gia dinh, cá nhân khong trtc tiêp san xuât nông nghip thI du'ac cap 
Giáy chz-ng nhn quyên sz dyng dat, quyên sO hfru nhà 0 và tài san khác gán lien vOl dat 
theo hInh thzc thuê dat cüa Nhà nithc dôi vOl diên tIc/i dat dang sz dyng; th&l hqn thuê dat 
dwç.rc thyc hin theo quy din/i tai Khoán 2 Diêu 126 và Khoán 4 Diêu 210 cüa Luát Dat dai, 

DC.4! chilu vOl cac quy din/i trên, d th 1)5 dOl dim các vAn d cO lien quan dn din tich 
28,3346 ha cza hO ông Nguyen Thanh Son dang th dyng tqi dja bàn xã Quáng Khê, huyn Dák 
Glong, SO Tài nguyen va Môi trwOng dê nghj UBND huyn Dák Glong chi dgo phông Tài 
nguyen và MOi trw&ng và cac dun vj cO lien quan thông báo, hu-Ong dan h3 Ong Nguyen Thanh 
Son lam thu tyc dé nghj cap giáy ch&ng nhan quyên su- dyng dat cho h Ong Sun theo dzng 
trinh t, thu tyc va thám quyên quy djnh cza pháp luat ". 

- Ngày 27/5/2020, UBND huyn Däk Glong Co cong van so 1638/UBND-
BTCD V/v giãi quyet dan kien nghj cUa ông Nguyn Thanh San; giao PhOng Tài 
nguyen và Môi .tru0ng kiêm tra, xem xét, tham mixu UBNID huyn giãi quyét. 

Dn nay h gia dInh tOi v.n chua nh.n duçcc huOng dn cüa huyn v van d 
nay. 

3. Kin nghj: 
Nay tôi xin dê nghj cap 1a  giây chOng nhn quyn sO diing dat cho din tich 

nói trên theo hInh thüc Nhà ni.r0c cong nhãn quyên sO dung dat nhuNhà nixOc 
giao dat không thu lien sO dung dat cho các ho gia dInh dã nhân chuyên nhiiang 
và dang canh tác trên diên tich dat nay. 

2 



Hiên nay trén dién tIch dt nay dang do 5 h gia dInh dang canh tác, sinh 
song; trong do có 2 h là con, cháu ông chü rut ben vq tôi dã sinh song day tr 
näm 2006 den nay vói gia dmnh tôi và 3 h dja phizang dã tham gia lao dng tai 
day nhiêu näm; tat ca 5 h nay dêu có h khâu thu&ng trü tai  xã Quang Khê, 
huyn Dàk Glong, trong do có 2 hO thuOc din ht nghèo. 

Th theo nguyen vQng cüa các hO nay và cüng to diu kin cho các hO canh 
tác on djnh, phát triên san xuât hiu qua, giâi quyêt di.rçic cong an vic lam cho 
các thành viên trong gia dInh; hO tOi dä sang nhucing QSDD và TS trên dat cho 
các hO (chi tInh theo gith thrc té gia dInh tói dâ chiphI, tháp ho'n giá quy djnh cza 
Nhà nithc hién nay). Ci,i the: 

1) HO ông Nguyn VAn Vinh và bà Tü Thj Nhiên; HKTT ti thôn 2, xA Quáng 
Khê, huyên DAk Glong, tinh DAk Nông; din tIch 10,6557 ha; sang nhirçmg tháng 
12/2012; 

2) Ho Ong Tü VAn VT và vq Phüng Thi Vinh; HKTT ti thôn 2, xã Quãng 
Khé, huyên DAk Glong, tinh DAk Nông; din tIch 3,95 ha; sang nhtrqng tháng 
4/20 17; 

3) HO ông Nguyn VAn Thüy, sinh nAm 1981 và vu H Thj Xoa, sinh nAm 
1983 và hO ông Nguyen VAn Thucrng sinh nAm 1978 và vçi Dinh Thj L sinh nAm 
1982 ; HKTT hai ho tai thOn 2, xA Quãng Khê, huyn Däk Glong, tinh DAk Nông; 
din tIch 7,44 ha; sang nh.rcing tháng 4/2017. 

4) HO ông Nguyn VAn Hñng, sinh nAm 1958 và vçr Vu Thj Thüy Trang, sinh 
nAm 1971; HKTT tal thôn 4, xA Quãng Khê, huyn DAk Giong, tinh DAk Nông; 
diên tich 6,30 ha; sang nhi.rcing tháng 8/2017. 

Nu theo quy dinh cüa pháp luât khOng th thrc hiên disorc theo kin nghi nay, 
dê nghj UBND huyên DAk Glong cho phép các ho gia dinh dang sü dung dat Va 
ho tôi diroc gAp, dôi thoai vâi lAnh dao UBND huyên dé thông nhât hithng xü 1 
phü hcp, dñng quy djnh cüa pháp lu.t hin hành. 

Rt mong di.rçic Tinh üy, UBND tinh, Sr TN&MT, UBND huyn DAk Glong, 
PhOng TNMT huyên DAk Glong sóm xem xét chap thun, t.o diêu kin cho các 
hO gia dInh chüng tôi yen tam san xuât. TOi xin chân thành cam on.!. 

Kinh don 

Nguyen Thanh So'n 
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VAN PHONG UBND TIM{ 
BAN TIEP CONG DAN 

So: ( /CV-BTCD 

V/v chuyn don khiu nai 
_ç&côngdãn 

JAI )EN 
....... 

CQNG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do -  Hnh phIic  

Dk Nông, ngày 9W  tháng 4 nám 2021 

Kmnh giri: UBND huyn Dk Glong. 

Ban Tip cong dan tinh Dk Nông nhn duçic don cüa ông Nguyn Thanh San, 
thuông trci thôn 10, xã Trtthng Xuân, huyn Dak Song, tinh Däk Nông 

Ni dung: Dê nghj cp lai Giy chCrng nhn quyn sü ding d.t cho gia dmnh 
ông (Ni dung cii the có don gui kern). 

CAn cir khoãn 2, Diu 26, Lut Tip cOng dan nArn 2013; Ban Tip cong dan 
tinh chuyên don nêu trên den UBND huyn DAk Glong rà soát, giâi quyêt theo quy 
djnh cüa pháp 1ut; bão cáo kêt qua giãi quyêt ye UBND tinh và thông báo cho Ban 
Tiêp cong dan tinh truâc ngày 19/5/2021.!. 

Noi nhân: 
- Nhi.r trên; 

Ong: Nguyn Thanh Scm; 
- Li.ru VT,NC,TD (H). 

KT.TR1X1NG BAN 
PLOTRU'OTNG BAN 

 

Liro'ng So'n Ba 



CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hanh phüc 

DàkNong, ngày 14 tháng 4 nám 2021 

JJON MEN NGHI (1n 3) 
V vic cp giy chfrng nhn quyn sfr diing dt 

Kinh gui: - Tinh üy Oak Nông 
- UBND finh Oak Nông 
- S& Tài nguyen và Môi trtr&ng tinh Oak Nông 
- UBND huyn Oak Glong 
- Phông Tài nguyen và Môi trirông huyn Oak Glong 

- Tôi ten là: Nguyn Thanh Scm; sinh ngày 05/01/1956, can b cong chirc dã 
nghi huu; 

Vq ten là: Tü Thj Khanh; sinh ngày 12/10/1964, can b cOng chirc cia nghi 
hLru; 

Co con trai là: Nguyn Tr Quc Thai; sinh ngày 01/01/1998, dang hQc di 
h9c. 

- Cñng h khâu thtthng trü ti thôn 10, xã Tnthng Xuãn, huyn Dàk Song, 
tinh Däk Nông. 

A .. 1. Nguon goc hinh thanh tai san: 
- Thiic hiên chü tnrcing cUa tinh Däk Làk cho phép các h gia dinh can b 

cong nhân viên phát triên kinh té, gop phân giái quy& khó khän ye di song 
(TrIch NQ DH Dáng b5 tinh Dák Lák lan thz XI nhim /cj) 1991-1995: Myc b) 
Phát huy các thành phán kinh té theo dnh hu'óng xã h3i cith nghia: "... Khuyén 
khIch vàtgo moi diêu kién thuán ku dê mi gia dInh có the lam duv'c kinh tê gia 
dInh nhát là dôi vái can b, cong nhán viên, các a'i twong hu'ó'ng chInh sách xã 
hói '). Näm 1998 gia dInh tôi có lam &m xin dat trOng cay cong nghip tai xä 
Quàng Khê, huyn Dàk Nông, tinh Dàk Läk (nay là huyn Däk Glong, tinh Däk 
Nong). Dan xin cap dat trông cay cOng nghip cUa gia dinh tôi (co sir dông 
cüa co quan vq tôi dang cong tác) duac UBND xã Quãng Khê, Lam tru&ng 
Quãng Khê va LTBND huyn Dàk Nông (cu) dông chap thun và cap cho h 
tOi lô dat hon 8 ha và gia dinh tôi dã trông cà phê. 

Näm 2010 gia dInh tOi có nhãn 'sang nhi.rçing them cOa h ông Lê Däng 
Viên 20 ha dat lien kê cia trông cà phé và cay keo lai (H ông Viên cüng cO don 
xin cap dat va di.rcic các cap thâm quyên chap thun). 

- Dn ngày 17/02/2012 ho gia dinh tôi duiçic cp 4 giy CNQSDD vâi tong 
diên tIch là 283.346m2  (28,3ha) (GCN so BG 932482, 39.435m2; so BG 
932488, 74.4 17m2; so BG 932489, 106.557m2  vâ sO BG 932490, 62.937m2). 

2. Giãi quyt cüa dja phirong trong thôi gian qua: 
- Ngày 12/4/20 18, IJBND huyên Däk Glong có Quyêt djnh so 70l/QJ- 

UBND V/v hüy mt phân Quyêt djnh so 389/QD-IJBND ngày 17/02/2012 cüa 

UBND TINH DAK NONG 

CONG VAN DEN 
S6 4,,..  gà nm 2021 



UBND huyn Dãk Glong và thu hi 4 GCNQSDD cüa h gia dInh tôi; vâi l do 
GCNQSDD, quyên sà hihi nhà và tài san khác gn lien vài dat dã cap cho vq 
chông tôi là không dung dôi tucing sü diing dat. 

Thrc hin Quyêt djnh trên gia dInh tôi da giao np 4 GCNQSDD nay cho Chi 
nhánh Van phông dang k dat dai Däk Glong; dông thii ciing dâ Co dan kiên 
nghj. 

- Tháng 6 näm 2019, UBND huyn Däk Glong dâ t chrc Doàn Thanh tra s 

703 dê kiêm tra, xác minh hin trng sir ding dat cüa h gia dInh tôi. UBND 
huyn Dãk Glong dã có Kêt lun so 47/KL-UBND ngày 01/7/2019, trong dO kêt 
lun: chua có day dü Co so dê thu hôi dat cüa ông Nguyen Thanh San do vi phm 
pháp lust ye dat dai theo quy djnh ti khoãn 1, Diêu 64 cüa Lut dat dai 2013. 

- Ngây 18 tháng 10 näm 2019, SO Tài nguyen và Môi trtrOng tinh có cong 
vAn so 213 8/STNMT-DKKT V/v xi:r l dat dai và tài san trên dat cüa h gia 
dInh ông Nguyen Thanh San. Ni dung chInh nhx sau: 

"5. Ho gia dInh, cá nhán dang s dung dct n a'jnh vào myc dIch thu5c nhóm dOt nông 
nghip tIr trzthc ngày 01 tháng 7 nám 2004, nay dwçic Uy ban nhân dan cap xã xác nhan  là 
dat không có tranh chap f/il du-ac cong nhan  quyên th dyng dat nhw sau: 

a) Trtthng hqp ho gia dinh, cá nhôn tru-c tiêp san xudt nông nghip thI dwçrc cap Giáy 
chzng nhn quyên th dyng dat, quyên sá htru nhà 6' và tài san khác gàn lien vái dat theo 
hInh thzk Nhà nzthc giao dat khOng thu tiên th dung dat dôi vái diên tich dat dang sz dyng 
nhztng khong vuçyt qua han mz-c giao dat nOng nghiep quy dinh tai Diu 129 cza Luat Dat 
dui; din tic/i dat nông nghip cOn iqi ('neu cO) phái chuyên sang thuê dat cza N/ia nithc, 

b) Trzthng hçrp h5 gia dlnh, cá n/iOn khong tryv tiêp san xuOt nông nghip thI du-qc cap 
Giáy ch&ng nhn quyên sü' dyng dat, quyên s& hfru nhà 6' và tài sOn khác gOn lien vOi dat 
theo hInh thtc thuê dOt cüa Nhà nzthc dOi vái dien  tic/i dOt dang th dyng, thöi hqn thuê dOt 
dwçrc thtc hin theo quy dnh tai Khoán 2 Diêu 126 và Khoán 4 Diêu 210 cüa LuOt Dat dai, 

Di chiê'u vái cOc quy dinh trên, d xz lj di-t dim các vO'n d cO lien quan dIn din tIch 
28,3346 ha cza ho Ong Nguyen Thanh San dang th dyng tqi dja bàn xa QuOng Khê, huyn DO/c 
Glong, Sá Tài nguyen và Môi trtf&ng dê nghj UBND huyn DOk Glong chi dgo phOng Tài 
nguyen va MOi tru-ôiig và các doii vi cO lien quan thông báo, hzthng dOn hO Ong Nguyen Thanh 
Sun lam thu tyc dê nghj cap giOy chi-ng nhOn  quyên th dyng dat cho hO  ông Sun theo ding 
trInh 4€,  thz tyc và thOrn quyên quy djnh cia pháp lut ". 

- Ngày 27/5/2020, UBND huyn DAk Glong có cong vAn s 163 8/UBND-
BTCD V/v giâi quyêt don kiên nghj cüa ông Nguyn Thanh San; giao Phông Tài 
nguyen va Môi trLrOng kiêm tra, xem xét, tham muu UBND huyn giâi quyêt. 

Dn nay ho gia dInh tôi vn chua nhn duçic huOng dn cüa huyn ye van d 
nay. 

3. Kin ngh: 
Nay tôi xin dê nghj cap li giay chrng nh.n quyên si'r diing dat cho din tIch 

nOi trên theo hInh thüc Nhà ni.rOc cong nhân quyén sO dung dat thu Nhà ntrOc  
giao dat không thu tiên sO dung dt cho các hO gia dInh dA nhân chuyên nhuang 
và dang canh tác trên diên tjch dat nay. 
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Hiên nay trên diên tIch dt nay dang do 5 hO gia dmnh dang canh tác, sinh 
song; trong do có 2 hO là con, cháu ông chO ruOt  ben v tôi dà sinh song a day tr 
näm 2006 den nay vi gia dInh tOi và 3 hO dja phi.rang dâ tham gia lao dng tai 
day nhiêu näm; tat ca 5 hO nay déu có hO khâu thung trO t.i xã Quáng Khê, 
huyn Dàk Glong, trong do có 2 hO thuOc din hO nghèo. 

Th theo nguyen vçng cUa các hO nay và cting to diu kin cho các hO canh 
tác on djnh, phát triên san xuât hiu qua, giài quyêt duçic cOng an vic lam cho 
các thành viên trong gia dInh; hO tôi dã sang nhixçing QSDD và TS trén dat cho 
các ho (chi tInh theo giá thu-c té gia dlnh tôi dd chi ph tháp ho'n giá quy djnh cza 
Nhâ nzthc hin nay). Cii the: 

1) HO ông Nguyn VAn Vinh và bà Tü Thi Nhiên; HKTT tai  thôn 2, xã Quãng 
Khe, huyên DAk Glong, tinh DAk Nông; din tIch 10,6557 ha; sang nhuçing tháng 
12/20 12; 

2) HO ông Ttr Van VT và vçi Phüng Thj Vinh; HKTT t?i  thôn 2, xä Quãng 
Khe, huyên DAk Glong, tinh Däk Nông; din tIch 3,95 ha; sang nhixqng tháng 
4/20 17; 

3) HO ông Nguyn VAn Thüy, sinh nAm 1981 và vq H Thj Xoa, sinh nAm 
1983 và hO ông Nguyn VAn Thuqng sinh näm 1978 và v Dinh Thj L sinh nAm 
1982 ; HKTT hai ho tai thôn 2, xa Quãng Khê, huyên DAk Glong, tinh DAk Nông; 
din tich 7,44 ha; sang nhi.rçmg tháng 4/2017. 

4) HO Ong Nguyn VAn Hung, sinh nAm 1958 và v Vu Thj Thüy Trang, sinh 
riAm 1971; HKTT tai thôn 4, xã Quãng Khê, huyn DAk Giong, tinh Däk Nóng; 
din tIch 6,30 ha; sang nhuqng tháng 8/20 17. 

Nu theo quy dinh cüa  p4p luât  không th thi.rc hiên ducic theo kin nghi nay, 
dé nghj UBND huyên DAk Glong cho phép các ho gia dInh dang sir dung dat Va 
h tôi duoc gAp, dôi thoai vâi lAth dao UBND huyên dê thông nhât hi.rOng xà 1 
phü hqp, dung quy djnh cüa pháp 1ut hin hành. 

Rt mong duac Tinh üy, IJBND tinh, Sâ TN&MT, UBND huyn DAk Glong, 
PhOng TNMT huyn DAk Glong sam xem xét chap thun, tao  diêu kin cho các 
ho gia dInh chOng tOi yen tam san xuât. Tôi xin chân thành cam on.!. 

KInh dan 

Nguyen Thanh So'n 
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