
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VI NAM 
HUYN DAK GLONG Dc  1p  - Tir do - H.nh phüc  

S:'i3  /GM-UBND Dk Glong, ngày41thángnàm 2020 

GIAY M'JI 

CAn cir Quy ch lam vic cüa Uy ban nhân dan huyn Dk Glong. Uy ban 
nhân dan huyn to chc cuc hp nhäm dánh giá tInh hInh phát triên kinh tê - xä 
hi, an ninh - quôc phông tháng 7, triên khai nhim vii tháng 8 nAm 2020, cii the 
nhu sau: 

1. Thành phn: 

KInh mô'i: 

- Thung trirc Huyn üy; 

- Các Uy viên Uy ban nhân dan huyn; 

- LAnh dao  phông Tu pháp; 

- LAnh dto phông Lao dng - Thuang binh và XA hi; 

- Chi huy trithng Ban chi huy quân sir huyn; 

- Hat Trithng  Hat  kim lam huyn; 

- Giám dc Ban quân 1 dir an và Phát trin qu5 dt; 

- Giám Chi nhánh VAn phông DAng k dt dai huyn; 

- Dai din phông Dan tc. 

2. Chü trI cuc h9p: Lãnh dao  UBND huyn 

3. Thôi gian: 08h00, ngày 03/8/2020 (thfr 2) 

4. Dja dim: Phông h9p ttng 3 trii si HDND-UBND huyn. 

5. Ni dung: 

- Dánh giá tInh hInh phát trin kinh t - xA hi, an ninh - quc phông tháng 
7 và triên khai phuong hurng nhim vi tháng 8 nAm 2020. 

- Mt s ni dung khác theo gçii cüa dng chI chü trI cuc h9p. 

(Các dgi biéu tzc chudn bj tài lieu - dâ gzci kern theo Giá'y m&i). 

D nghj các dng chI tham d? cuc hçp dung thành phn, thi gian và dja 
diem nêu trên./. 

Noinhân: 
- Nhu thãnh phân mdi; 
- VP Huyn üy; 
-LuuVT. 

TL. CHU TCH 
CHANH VAN PHONG 

Nguyen Due Hal 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYIN DAK GLONG Bc 1p - Tir do - Hanh phüc 

      

S: /BC-UBND Dk Glong, ngày tháng nàm 2020 

DV' THAO 

   

BAO CÁO 
TInh hInh thirc hin kinh t - xa hi, an ninh - quôc phông tháng 7, 

phu'o'ng hithng và nhim vu tr9ng tam tháng 8 näm 2020 

A. CONG TAC CHI o, DIEU HANH CUA UBND HUYN, CHU 
T!CH UBND HUYJN 

Trong tháng 7, IJy ban nhân dan huyn, Chü tjch Uy ban nhân dan huyn dà 
tp trung chi do thirc hin các hoit dng, nhim viii nôi bt nhi.r: Duy trI triên khai 
thirc hin cac Nghj quyêt cüa ChInh phü, Tinh üy, HDND tinh, Huyn üy, HDND 
huyn ye kê hoch phát triên kinh tê - xã hi và dix toán ngân sách dja phuang näm 
2020; triên khai thirc hin các Chucmg trInh m1ic tiêu quôc gia; chi do thirc hin 
tot các bin pháp phong, chông djch Covid-19, bnhBich Hâu trén dja bàn huyn; 
chi do các phông, ban, don vj thic hin giãi quyêt ton ti, vrn9ng mac thuc dir an 
thüy din DN 3; chi do san xuât nông nghip, chi dio cong tác quãn 1 bão v 
rl'rng;... 

Trong tháng 7, (Jy ban nhân dan huyn dà tip nh.n và xü l 1.3 84 van bàn 
các loai;  ban hành 915 van bàn (trong do cO 404 Quyét djnh, 651 Ong van, 53 Báo 
cáo và các loçzi van ban khác,)'. 

B. KET QUA CONG TAC TRN MQT sO LINH V1'C CHU YEU 

I. Linh vrc kinh t 

1. San xuât nông - lam nghip và xây drng nông thôn mi 

- Tróng trQt. Hin nay các xà dang tp trung chäm soc vi He - Thu. Din 
tIch gieo trông, näng suât san krçmg thu hoach dam bào kê hotch. Tong din tIch 
cay cà phê hin nay là 16.222 ha; cay tiêu là 1.720 ha; cay diêu là 135 ha; cay cao 
su là 725 ha; cay an qua là 819 ha. 

- Ghán nuOi: TInh hlnh chän nuôi n djnh, giá heo hoi n djnh tang nhiu so 
vói cüng k' näm trixOc. Tong dan gia sue tang khoân 3,3% so vi cUng k näm 
truâc. Thüy san phát triên on dinh, din tIch nuôi trông duçic phát triên tai các ao, 
ho nhO cüangiiO'i dan và lông ho thüy din, din tIchnuôi trông thüy san 230 ha và 
khàng 43 lông be duçic nuôi trên lông ho thüy din DOng Nai 3, 4. 

'S 1iu thng kê tü ngày 01/7/2020 dn ht ngày 3 1/7/2020. 
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- Thzy lcii, phông chó'ng thiên tai: Tip tçic thçrc hin cong tác thu qu5 phông 
chông thiên tai. Thirc hin kiêm tra tInh hinh nguôn nuâc ph%lc vi san xuât tai  46 
Cong trInh thüy hi, dánh giá tInh hInh an toàn ho dtp trên dja bàn. 

- Cong tác quán lj, báo v và phát trien ri'mg2: Trong tháng, tng s v vi 
phm dä phát hin, tiêp nh.n ho so dê xi:r 1 32 vi vi phm lam lust. Trong do, phá 
rl'lng trái pháp lut 30 viii, din tich rung thit hi 12,91 ha; khai thác lam san trái 
pháp 1ut 01 vi khôi lugng vOi 0,196 m3; 01 vii tang ti-it, mua ban lam san trái pháp 
1ut. 

- COng tác xáy dy'ng nOng thOn mó'i: Tiêp tic huâng dn Uy ban nhân dan 
cac xà xay dçrng kê hoach xây dirng nông thôn moi; chü trQng lông ghép các nguOn 
von dugc phân bô, tang cung huy dng ni lirc dê thirc hin cO hiu qua the tiêu 
chI näm 2020. 

2. Quãn 1 tài nguyen - môi trtrô'ng: Trong tháng dã cp 30 GCNQSD dt 
vi din tIch 259.6 15m2  dat nông nghip và 670 rn2  dat ONT; 26 ho so chuyên dôi 
miic dIch sr diing dat vâi din tIch 4.585 m2  dat ONT. Lp phuong an to chirc 
cu'ông chê, buc thirc hin bin pháp khäc phic hu qua dOi ông Nguyn Thanh 
Blnh và bà Nguyn Thj Bay, xà Dãk Ha. Tuy nhiên 02 h gia dInh dâ tir nguyen trá 
1aj dat. Thành 1p doàn kiêm tra cOng tác bâo v mOi trumg dôi vi the co sO', 
trang tai  chän nuOi heo trên dja bàn huyn Däk Glong. 

3. San xuât cong nghip - thirong rnIi - dlch vI1: Giá trj san xut cOng 
nghip ngoài quOc doanh UO'C dat 14,85 t dông, tang 5,2% so vói tháng truO'c và 
tang 4,1% so vâi cüng k' näm truO'c. Tong müc ban lé hang hóa và dch vi uâc dat 
52,19 t' dông, tang 6,2% so vói tháng truâc và tang khoãn 4,3% so vO'i cüng kST 
näm truO'c. V.n tài hang hóa, uâc vn chuyên là 30.659 tan, tang 7,1% so vâi cüng 
kS' nãm truâc; so lung hành khách vn chuyên uâc dt 10.968 lucit nguO'i, tang 
4,2% so vOi cüng kS'  11am truO'c. Tong doanh thu ngành 4n tãi trong tháng uóc dat 
7,68 t dOng, tang 5,5% so vói cüng k' näm truO'c. 

4. Cong tác tài chinh: Trin khai thirc hin cOng tác thu - chi ngân sách trên 
dja bàn huyn. Tuyên truyên, vn dng các tO chuc, cá nhân thirc hin np thuê, phi 
theo quy djnh. TOng thu ngân sách ti-en dja bàn huyn lfly kê thrc hin den ngày 
14/7/2020 là 126,45 t' dông, dat  57,04% so vâi dr toan giao, trong do thu ngân 
sách huyn là 36,53 t' dOng, dat  68,13% so vOi dr toan giao. Trong tháng, chi ngãn 
sách huyn dtrcic 33,7 t dOng (lily kê thirc hin den ngày 14/7/2020 là 275,2 t 
dOng, dat  47,74% so vâi dir toán giao). 

II. Linh vu'c van hOa - xã hi 

1. Giáo duic - dào tao: Chi dao  các don vj truO'ng h9c tuyen truyn các bin 
pháp phông, chOng djch Covid- 19 và bnh Bach  hâu. COng nhn tOt nghip cho hçc 
sinh tiu h9c và trung hçc co sO' trong toàn huyn. Kin toàn cong tác nhân sir tai 

2 So Iiu tInh ta 10/4/2020 dn 10/5/2020. 
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các dan vj trming bce. T chirc tp hun chuyên mon v chuang trinh thay sách 
giáo khoa mi cho di ngü giáo viên trên dja bàn huyn. 

2. Van hoá - thông tin; truyn thanh - truyn hInh: Quân l tot các hott 
dông van hóa, van nghê, the dçic, the thao, du lich, quáng cáo và l hi truyên thông 
eüa eác dan tc trên dja bàn huyn. Tuyên truyên Dti hi dãng b các cap, Di hi 
dãng b huyn lan thu IV, Dti hi dáng b tinh lan thu XII và Dti hi di biêu toàn 
quôc lan thu XIII cüa Dãng. 

Tng thai lugng tip phát song truyn thanh truyn hInh là 425 gi6; san xu.t 
duçrc 19 chuong trInh thai sr dja phuong vi 164 tin, 20 bài, phân ánh day dü và 
kjp thai cac sir kin chInh trj, kinh té, van hóa xà hi, an ninh quôc phOng trên dja 
bàn huyn. 

3. Cong tác y t và chäm soc sfrc khoé nhân dan: Trongtháng, ngành y té 
dâ duy trI thrc hin tot cong tác khám va diêu tr cho nhân dan, tong so luçt khám, 
chüa bnh trong tháng là' 4.636 1uçt (trong do: diêu trj ni trü là 348 luçt; bnh 
nhân khám ngoi trü 4.2 11 luçyt; chuyên tuyên: 77 luçxt). Tiêp tie th%rc hin tOt cOng 
tác phOng, chông deh Covid-19, bnh Btch Hâu trên dja bàn huyn. 

4. Cong tác lao dng - thtro'ng binh và xa hi: Tip tiic thrc hin các ch d 
cho các dôi tuçng chInh sách, ngui cO cOng và bão trg xã hi. Cong the xóa dói, 
giâmnghèo; chäm soc và báo v tré em duçc theo dôi thung xuyên. Chi trá tiên 
trcY cap uu dâi cho ngui cO cOng vi cách ning tong so 117 dôi tucmg vOi tOng so 

tiên là 269,14 triu dông. Thãm, tng qua dôi tuçlng chinh sách Co cOng nhân djp k' 
nim ngày thucmg binh 1it s5' 27/7/2020. To chuc cho các cháu thiêu nhi tham dii 
Diên dan tré em do UBND tinh Däk Nông to chuc näm 2020. 

* Cong tác chi trá h trçl cho ngzthi dan theo Nghj quyê't s 42/NQ-CP, ngày 
2 0/4/2020 cla chin/i phi: Hoàn thành vic chi trã tiên hO trçl do bj ành hu&ng bO'i 
di djch Covid-19 dOi vOi dOi tuçmg là ngui có cong vâi each mng, than nhân 1it 
s; dôi tung báo tr xä hi dang huO'ng tr cap hang tháng và dOi tung h nghèo, 
hO can ngheo trén dia ban huyên Tiêp tue ra soat cac dOi ti.rang con lai theo tinh 
than Ngbj quyêt 42, tinh den thai diem hin ti da tOng hp duc 35 ho sa lao dng 
tr do dê nghj tinh phé duyt. 

5. Thi1rc hin chInh sách dan tc - ton giáo: Tiêp tiic thirc hin các chInh 
sách dan tc theo quy djnh3. Lp danh sách 04 ngui cO uy tin trên dja bàn huyn 
tham dir Hi thão giãi pháp giãm nghèo ben vüng dOi vâi dOng bào dan tc thiêu 
sO du canh du cu do Uy ban Dan tOe  to chüc. Trong tháng 7 ho.t dng tin ngtrng, 
tOn giáo trên dja bàn huyn din ra On djnh. 

III. Linh virc nOi  chinh 

Trong thang 7, tip nhn 13 bO h sa h trq lâi sut cüa h dèing bào dan tc thiu s ti ch theo Quy& dlnh 
17/2016/QD-UBND ngày 15/4/2016 cüa UBND tinh Oak Nông vói so tiOn 74.257.000 dông. Tiép nhn 03 b ho sci cOa 
h9c sinh, sinh viOn dan tOc  thiêu so thuc dôi tilqng theo QuyOt djnh 1 844/QD-UBND, ngây 24/10/2016 cüa 
UBND tinh Oak Nông, nãm hçc 2019 - 2020 vâi so tiên 4.500.000 dông. 
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1. An ninh chInh trl - trt tir an toàn xa hi: Nhin chung, tinh hInh an ninh 
chmnh trj trên dja bàn ca bàn ducic giü vüng on djnh, dä hn chê, ngàn ngiira dugc 
cãc yêu to, nguy c tiêm an nay sinh các hot dng xâm phm an ninh quôc gia. 
Các hoat dng ton giáo, nguii nuâc ngoài trên dja bàn duçc theo dôi thuông 
xuyên, diên ra dam báo dung quy djnh. 

2. Cong tác quân sir: Duy trI nghiêm ch d trçrc, sn sang chin dAu, nht 
là dôi vri các khu virc tr9ng diem. Tiêp tçic thirc hin tot cong tác giáo diic chInh trj 
tu tung, giáo diic truyên thông cho 1irc krçmg vfi trang; xây dimg the trn quôc 
phông toàn dan vü'ng manh. 

3. Cong tác Tur pháp: Thrc hin dung k khai sinh 163 truông hçip, dàng k 
kêt hon 49 trumg hcip, khai tü 15 tnrông hçip; chCrng thirc hçTp dông giao dch duçic 
189 trumg hçp; cap bàn sao ttr sO gôc dugc 484 bàn; chimg thirc bàn sao ttir bàn 
chInh thrçic 3.164 truOng hçp, vOi 8.025 bàn sao. To chirc Hi nghj phô biên giáo 
diic pháp 1ut cho can b lành do chü chôt, các phOng ban don vj, UBND các xà 
vi 80 1uçt ngiRii tham dir. 

4. Cong tác thanh tra, tiêp cong dan và giãi quyêt khiu nui to cáo: Triên 
khai cuc thanh tra vic quàn 1, sü diing ngân sách näm 2018, 11am 2019 và các 
khoân dóng gOp näm h9c 2017-2018, nàm hçc 2018-2019 tai  Trung PTDTBT 
Tiêu h9c Vr A DInh, xà Dàk Som, huyn Dãk Glong. Trong tháng, to chüc tip 
cong dan vi 06 lucit/06 ngui; tiêp nh.n 40 dan, trong do 02 don khiu nai,  01 don 
to cáo, 07 dcm kiên nghj, phàn ánh. 

5. Cong tác ni vl,i - cãi cách hành chInh: Chuân bj tài 1iu, báo cáo hott 
dng cüa các Di viên Dê an 500 và cOng tác quy hoach, bô trI, sü diing Di viên 
Dê an 500 trên dja bàn huyn phiic vi Doàn Thanh tra B Ni vi. Dê nghj Thumg 
tr1rc Huyn üy thông nhât chü truong bâu bô sung thành viên UBND huyn, nhim 
kS' 2016 - 2021 doivth ông Pham Dirc Anh. Thirc hin quy trmnh xét thang hang và 
ban hành các Quyêt djnh bô nhim và xêp lucmg chüc danh nghê nghip dOi vi 
viên chirc sir nghip Giáo diic và Dào tao. 

Ke't qua giái quyé't thz tyc hành chInh trong tháng4: Tng s h so thu tijc 
hành chinh tiêp nh.n là 1.787 hO so; dã giàiquyêt 1.290 ho so (trong do giái quyêt 
ding hgn 1.285 ho scr; qua hgn 05 hO so',); so hO so chua giài quyêt là 392 hO so; t 
l ho so giài quyêt qua han  là 0,4%. 

DANH GIA CHUNG 

Trong tháng 7 näm 2020, cong tác an sinh xâ hi dugc thrc hin dam bào; 
tInh hinh an ninh chInh trj, trt tir an toàn xã hi duçic git vttng; dc bit cac co 
quan don vj dã phôi hçip tot trong cong tác phic vçt, tham gia Dai  hi Dâng b 
huyn lan thu iv nhim kS'  2020-2025.. .Tuy nhiên, tInh hinh djch bnh Covid-19, 
bnh Bach  Hâu cOn tiêm an nhiêu nguy co. Tinh trng phá rrng, lan chim dt 
nirng, vi phm hành chInh trong các linh vrc xây drng, dat dai con din biên phi1rc 

' S lieu tInh ti ngày 01/7-3 1/7/2020. 
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ttp. TInh hInh vi phtm trong quãn 1 dt dai con xày ra 0' mt s dan vj, dja 
phuong. Tiên d triên khai thi công, giãi ngân von dâu tu và dâu giá dat cOn chm; 
chat luçmg rnt so cong trinh chua dam báo. Cong tác giãi quyêt dan thu khieu ni, 
to cáo cOn ton dung, chua dirt diem. Cong tác CCHC thçrc hin chua tot;... 

C. MÔT sO NHIEM VU TRONG TAM TRONG THANG 8/2020 

- Trin khai thirc hin quyt liêt, dng bo các nhim vT, giãi pháp chü yêu 
chi dto, diêu hành kê hoch phát triên kinh tê - xä hi, dam bâo quôc phOng an 
ninh nàm 2020 theo dCing tinh than chi do cüa ChInh phü, UBND tinh, Huyn Oy, 
HDND huyn; tang cu0'ng k luQtt, ki cuang tài chInh - ngân sách nba nuOc; tp 
trung thirc hin hiu qua các giài pháp tháo gOr khO khãn cho san xuât, kinh doanh, 
tto mci thun igi cho ngithi dan và doanh nghip. 

- Thu tru&ng the ca quan, dan vi, UBND các xà thu0'ng xuyên chân chinh lê 
lôi lam vic cüa CBCCVC 0' ca quan, dan vj, dja phuo'ng mInh. UBND các xà phài 
chü dng lânh dto, chi do xir 1 nhüng khó khàn, vu0'ng mac thuc thâm quyên. 

- Tip tic hu0'ng dn san xut vi He - Thu và hu0'ng dn chärn sóc, phOng 
trü sâu, bnh hai  trên mt so loti cay trông. Hoàn thành cOng tác v sinh tiêu dc 
khi:r trUng, htn chê phát sinh lay lan djch bnh. Day mnh thixc hin Chuang trInh 
xây dirng nông thôn mOi. Triên khai th%rc hin kê hoch phOng chông djch bnh 
dng vt näm 2019. Thu0'ng xuyên theo dOi, dánh giá tInh hInh nguôn nuâc phçtc 
vii san xuât. Thirc hin quán 1 tot chat lugng nOng lam thüy san trên dja bàn 
huyn. 

- Tang cu&ng cong tác quãn 1 bão v thng; thu0'ng xuyên kim tra, xü 1 
nghiêm nhüng vt,i vi phtm lam lu.t; ngän chn vic phá thng, lan chiêm dat thng 
trái phép; tiêp tiic to chüc triên khai thçrc hin các chi dao  cüa tinh ye giái quyêt 
nhng tOn ti trong cong tác quan l, bão v rcrng trên dja ban huyn. 

- Tang cix0'ng cong tác cp giy chüng nhn quyn sü ding dat cho nhân dan; 
tp trung giai quyêt nhffiig khO khän, vu0'ng mac lien quan den COng trInh thüy 
din Dông Nai 3; tang cu0'ng cong tác quân 1 nba nuOc ye rnOi tru0'ng, khoáng 
san, xay dung; thçrc hin bôi thu0'ng, h trg, giái phong mt bang các cong trinh 
trên dja bàn huyn. 

- Tip tic trin khai thc hin hiu qua cOng tác thu - chi ngân sách; thrc 
hin các bin pháp chOng that thu ngan sách và xü 1 ng dung thue trên dja bàn 
huyn. 

- Lp k hoch và mua sm ca s0' vt chit chun bj nam hc rnó'i 2020 - 
202 1. PhOi hqp ma 10'p bôi duthg chInh trj nghip v he nam 2020 cho toàn the di 
ngU CBGVCNV ngành giáo diic. Chi dto các tru0'ng hc xây drng k hoch và 
thirc hin tot cong tác tuyên sinh dâu cap nàm hc 2020 - 2021. 

- Nâng cao cht lugng các hot dng thông tin, phát thanh, truyn hInh t0'i 
vUng sâu, vüng xa thuôc dia bàn huyn. Tiêp tiic hu0'ng dan tuyên truyên phOng 
chông dich bênh Covid-19, bnh B.ch Hau. 
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- Tip titc thçrc hin kjp thñ các ch d cho các dM tuçing chInh sách, nguoi 
Co cong và bào trç xã hi; theo dôi thithng xuyên cong tác xóa dói, giâm ngheo, 
chäm sOc và bâo v tré em; tiêp tic to chüc thirc hin h trçi cho các dôi tucmg theo 
Nghj quyêt so 421NC-CP cüa Chinh phü. 

- Tip t1ic thirc hin t& cong tác khárn và diu trj cho bnh nhân. Giám sat 
chat chê tmnh hInh djch bnh trén dja bàn nhäm phát hin só'm diêu tr kjp thai ngän 
chn k.hông dê djch lay lan trong cong dông. Thrc hin các bin pháp phOng chông 
dich berth Covid-19, bnh Bach Hâu. 

- Dy rnmnh thirc hin cong tác báo dam trt tçr, an toàn giao thông, kim soát 
tôttInh hInh các tuyên, dja bàn tr9ng diem phirc tp ye trQtt tir an toàn giao thông; 
triên khai quyêt lit các bin pháp dâu tranh ngän chtn. 

- Duy trI nghiêm ch d trrc sn sang chin du; th chirc tu.n tra, kim soát 
dja bàn, kjp thai phát hin, xü l các tInh huông xây ra, không de bj ctng bat ng. 

- Tiép tic tang cumg cOng tác tuyên truyn, ph bin giáo diic pháp lut cho 
can b và nhân dan trên dja bàn huyn. Tiêp t11c tp trung triên khai cOng tác xây 
dirng xà dt chuân tiêp cn pháp lutt nãm 2020. 

- Thrc hin t& cOng tác tip cOng dan và giâi quyt don thu khiu ni, t cáo 
theo dung quy djnh. Tang cung dOi thoi ti ch, giãi quyêt kjp thai các v vic 
khiêu nai,  to cao, kiên nghj mi phát sinh. 

- D.y mmnh thirc hin Chuong trInh cái each hành chInh, cãi each thu tc 
hành chInh; nâng cao trách nhim thi hành cOng vi cüa ngu1i dung du dja 
phuang, dcm vi.  Tiêp tçic cüng cO to chüc, b may chInh quyên các cap; siêt chat k' 
1ut, k' cuo'ng trong di ngü can b, cOng chuc, viên chüc, ngui lao dng; tang 
ci.thng cOng tác kiêm tra cOng vçi các don vj do UBND huyn quán l. To chüc so 
kêt 6 tháng dâu näm ye cong tác TOn giáo và cong tác Cái each hành chInh. 

Trên day là báo cáo dánh giá tInh hInh kinh t - xã hi, an ninh quc phOng 
tháng 7 nam 2020 và phuo'ng huó'ng, nhim v%1 trçng tam tháng 8 näm 2020. KInh 
dê nghj Uy ban nhân dan tinh, Thuing trirc Huyn üy, Thumg trirc Hi dOng nhân 
dan huyn xem xét, chi dto./. 

Ncri nhân: 
- UBND tinh; 
- Van phOng UBND tinh; 
- SO Kê hoich và Dâu tu; 
- TT.HU; iT HDND huyn; 
- ChO tjch; các PCT. UBND huyn; 
- Mat trân vâ các doàn the; 
- Các Phông, Ban, do'n vj; 
- UBND các xa; 
- Trang tin din tCr huyn; Vu Ta Long 
- Luu: VT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 



BANG THÔNG KE DUN IUIIEU NI, TO CAO, KIEN NGH, PHAN ANH 
TON DQNG CHIIA CO KET QUA GIAI QUYET 

(So lieu tInh dé'n ngày 15/7/2020,) 

STT Ngay nhan 
Ho ten, dia chi ngu'ô'i 

. . , 
Kien ngh, phan anh. 

Not dung don thtr 
., , 

Xu' ly 
Thô'i han giãi 

quyet 

I PHONG TA! NGUYEN & MO! TRIfO'NG 

DON KHIEU N41 

01 

12/06/2020 Lé Van Khoa dja chi tti 
bon B'No'r, xã Dk Som, 
huyn Dk Glong, tinh 
Dk Nông 

khiêu nai  Quyêt dnh so 1 199/QD-XPVPHC 
ngày 02/6/2020 cüa UBNID huyn Dk Glong 
v xi.r phtt vi phm hành chInh trong lTnh virc 
dt dai di vi ông vi ông cho rtng din tIch 
dt có ngun gc nhn chuyn nhuçmg rO 
rang, hçp pháp 

cv 1988/UBND-BTCD ngày 
17/6/2020 

26/06/2020 

DON KIEN NGHJ, PHAN ANH 

01 

29/10/2019 Mai Van Bong dja chi ti 
thôn 4, xã Quáng Khê, 
huyn Dtk Glong, tinh 
Dk Nông 

d nghj kiêm tra, rà soát lai  quy trInh cap Giây 
chi.irng nhn QSD dat cña ông Trjnh Van Vin 
trén din tIch dt ông khai hoang có dung quy 
trjnh, dung di tuçrng khOng 

Cong van so 3028/UBND- 
BTCD ngày 31/10/2019 

19/11/2019; don 
dc 1n 1 ngày 
16/4/2020 

02 

02/12/2019 Nguyn Van Sin, bon S 
Re a, xâ Däk Sorn, huyn 
Dtk Glong, tinh D.k 
Nông 

Dé nghj xem xét vic cp GCNQSD Dt cho 
các h khác trên din tIch dAt ông dang canh 
tác n djnh 

Cong van s 3444/UBND- 
BTCD ngày 13/12/20 19 

3 1/12/2019 

03 

06/03/2020 Ha Van H9c, phi G Le, 
xA Quáng San, Dãk 
Glong, Däk NOng 

Dê nghj duc nhn GCNQSD Dat BR 463351 
cp ngây 12/4/2018 (thiira I 00/ta 118 

CV so 620/UBND-BTCD 
ngày 9/3/2 020; CV 
2026/UBND-BTCD ngày 
22/6/2020 

20/03/2020; dOn 
dc tnró'c ngây 
30/6/2020 



04 

09/03/2020 H'Yong bon Nting, xâ 
Quâng Son, huyn Dk 
Glong, tinh Dàk Nông 

kiên nghj vic bà có lam ho so dê nghj cap 
Giy chüng nhn quyên sir diving dat tuy nhiên 
ngày 24/02/2020 bà nhn duqc Cong van s 
136/CNVPDK cüa Chi nhánh Van phông 
diãng k dt dai v vic chuyn trá h so vi 
din tIch dt dã duqc cp cho ông Yong s 
phát hành BR 463362, s vào s CII 01483 
nhung s chirng minh nhân dan và näm sinh 
trüng vi bà, vy d nghj Üy ban nhân dan 
huyn trã Ryi viêc diên tIch dt trén dã cp 
Giây chüng nhn tai  Quyt djnh nào, ai dã 
nhn Gity chimg nhn 

cv 805/UBND-BTCD ngày 
23/3/2020 

03/04/2020 

05 

10/03/2020 Lé Ba Tüc trü tai  thôn 3, 
xa Däk R'Mäng, huyn 
Dk Glong, tinh Dk 
Nông 

dé nghj chinh 1 trén Giy chirng nhtn quyn 
sü ditng dtt phtn din tIch h gia dInh dã hiM 
dt lam dithng lien thôn tai  thfra s 20, 28, to' 
bàn do so 03, xã Dàk R'Mäng 

CV 809/UBND-BTCD ngày 
24/3/2020 

24/04/2020 

06 

25/12/20 19 Lê DInh Thi, bon N Doh, 
xã Quãng Son, huyn 
Dtk Glong, tinh Dk 
Nông 

Kiên nghj vic chua duc giài quyêt vic cap 
dôi GCNQSD Dat 

Cong van s 20/UBND- 
BTCD ngày 03/01/2020 

10/01/2020 

07 
16/01/2020 VO Thj Thanh HOng, xã 

Däk Nia, TP Gia Nghia 
Dê nghj xác minh nguOn gOc dat Cong van s 236/IJBND- 

BTCD ngày 03/2/2020 
14/02/2020 

08 

12/03/2020 Nguyen Thàng Lçri trü ti 
thôn 3, xã Dk Ha, huyn 
Dk Glong, tinh Dtk 
Nông 

dé nghj cap Giay chtrng nhn quyên sir diing 
dt cho Ong trên din tIch ông nh.n giao 
khoán trng rirng san xutt vói Cong ty 
TNHHMTV Gia Nghia 

Cong van so 811/UBND- 
BTCD ngày 24/3/2020 

20/04/2020 
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15/03/2020 Nguyn Dirc Em trü ti 
bon Nting, xã Quáng 
San, huyn Dk Glong, 
tinh Dk Nông 

dé nghj xem xét xác djnh chü quán 1, sir 
ding dt và cp Giy chirng nhn quyn sir 
diing dt cho ông tii Tiu khu 1679, xâ 
Quáng San 

CV 804/UBND-BTCD ngày 
23/3/2020 

13/04/2020 

25/03/2020 Y Ngweng trü tti bon dé nghj xem xét giâi quyêt ho so cap mâi CV 93 1/UIBNID-BTCD ngày 05/05/2020 

10 

R'Büt, xä Quâng San, 
huyên Dk Glong, tinh 
Dk Nông 

Giy chirng nhn quyên s1r diing dt cho ông 
(cp di tang din tIch) tii thüa s 95, 96, t 
ban d so 40 vOl tng din tich 15.447,1 m2, 
xã Quáng San 

31/3/2020 

04/05/2020 Chu Van Hiên trü ti dê nghj xem xét giâi quyêt cap Giây chi1rng Cv 1367/UBND-BTCD 25/05/2020; don 
thôn 5, xã Quãng San, nhn quyn sir diing dt cho ông tii thOa sO ngày 11/5/2020 dc 1n 1 ngày 

11 huyn Dk Glong, tinh 
Däk Nông 

15, tO bàn d s 24 vOi din tIch 35.8 17,7 m2, 
xã Quãng Son 

09/6/2020 

05/05/2020 D Van Bác trii tai  thôn 
3, xã Dâk Ha, huyn Dk 
Glong, tinh Däk Nông 

kin nghj vic cp Giây chOng nhn quyên sO 
diing dt cho ha Nông Thj Hoài Thuong và 
ông Dtng Hü'u Tin nay dä chuyn nhi.xçmg 
cho Ong Nguyn Mtnh HOng trên phn dt 
dang tranh chip vOi h gia dInh; có hay 

CV 1 424/UBND-BTCD 
ngày 12/5/2020 

15/06/2020 

12 không vic cu kt, tip tay cOa mt s can b 
dja chInh trong vic th1rc hin hgp thirc hoá 
dt tranh chip d cp Giy chOng nhn và yêu 
cu huS'  Giy chOng nhtn QSD dt dã cp trái 
pháp 1ut 

13 

06/05/2020 66 h dan cOng trO tui 
thôn 5, xà Dtk PLao, 
huyn Dk Glong, tinh 

dé nghj thu hôi dat và bàn giao dat cho các h 
dan thOn 5, xã Däk P!ao d các h dan canh 
tác hoc dn bO cay cã phé theo giá Nhà nuóc 

CV 1423/UBND-BTCD 
ngày 12/5/2020 

15/06/2020 

Däk Nông 



14 

12/05/2020 Nguyn Van Chung (v  
là Nguyen Thj Nhj) trü 
tti bon Sa Nar, xã Quàng 
San, huyn Dk Glong, 
tinh Dk Nông 

kiên nghj vic h gia dInh np h so däng k 
cap Giây Chirng nhtn quyên sir diing dt (tang 
din tich) tai  thüa s 156, t bàn d st 167, xã 
Quáng Son nhisng duçc trã Ru là chng ln 
mt phn din tIch thira s 114, Ru bàn d 01 
(cu), d nghj xác djnh lai vi trI trên bàn d dja 
chInh và thirc dja din tIch cña h gia dInh vôi 
các h lin k và dtp Gity chirng nhn QSD 
d.t theo quy djnh 

CV 1518/UBND-BTCD ngày 
18/5/2020 

15/06/2020 

15 

13/05/2020 Nguyn Htu Diiang tri1 
tai t dan ph 2, phthng 
Nghia Tan, TP. Gia 
Nghia, tinh Dk Nông 

kin nghj vic h gia dInh clang k cp Gity 
Chirng nhtn quyn si:r diing dt tii thi.ra s 
227, t?.0 bàn do so 53, xã Däk Ha nhxng bj trâ 
h so vi din tIch ma h gia dInh d nghj dã 
nm trong phAn din tIch cp Gity chirng 
nhn quyn sir diing dt cho ông Nguyn Tin 
Thut thi:ra so 83, Ru bàn do so 07 so BC 
951356 ngày 20/10/20 10. VI vy, d nghj 
kirn tra 1ti quy trInh thu ti1c cp GCNQSD 
dt BC 951356 cüa ông Nguyen Tiên Thut 
có dung di tung, ngun gc, din tIch hay 
không và d nghj thu hi, trã !ti cho h gia 
dInh 

CV 1523/UBND-BTCD ngày 
18/5/2020 

19/06/2020 

16 

15/05/2020 Nguyn Thanh Son trü 
t?i thôn 10, xã Truung 
Xuân, huyn Däk Song, 
tinh Dk Nông 

d nghj cp Giy chirng nhtn quyn st'r diing 
dtt theo hInh thüc Nhà ntthc giao dt không 
thu tin sfr diing dt cho các h gia dInh dà 
nhtn chuyn nhu'çing và clang canh tác trên 
din tIch dt cüa h gia dInh ông 

CV 1638/UBND-BTCD ngày 
27/5/2020 

19/06/2020 
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26/05/2020 Y'Ndä tri1 tai bon R'Büt, 
xã Quâng San, huyn 
Dk Glong, tinh Dk 
Nông 

kin nghj vic h gia dInh duçc cap Giây 
chiirng nhn quyn sfr diing dt tti thira s6 62, 
ti ban do so 39, xA Quáng San nhung qua qua 
trInh st'r diing thI duc bit mt phn din tIch 
dt cüa gia dInh cp chng len Giy chirng 
nhtn quyn sü diing dt cüa bà Nguyn Thj 
Thu, bon R'Büt, xâ Quãng San 

CV 175 1/UBND-BTCD ngày 
03/6/2020 

30/06/2020 

18 

28/05/2020 Le Tan Linh trü tai  thôn 
2, xã Quâng Khê, huyn 
DAk Glong, tinh Dk 
Nông 

dê nghj xem xét cap Giây Chimg nhn quyên 
str diing dt cho gia dInh ông lô dat nhn 
chuyn nhuçmg näm 1995 tti thôn 2, xã 
Quâng Khê 

CV 1744/UBND-BTCD ngày 
03/6/2020 

25/06/2020 

19 

29/05/2020 VO Thj Ctm Dung trñ tai  
thôn 10, xä Quâng Khê, 
huyn Dk Glong, tinh 
Däk Nông 

kiên nghj vic h gia dInh dàng k cap Giây 
Ching nhn quyn sü diing dt tti thira s 

249, th ban d s 19, din tIch 153,1 m2, xâ 
Quãng Khê nhtn chuyn nhung tr ông Trjnh 
Dông Khoa näm 2007 nhu'ng bj trã h sa vi 
UBNID xã Quáng Khê cho rang phái cp GCN 
cho ông Nguyn Van Tuân rM imi thirc hin 
thu tiic tách thüa và chuyn nhuçmg lai  cho 
gia dInh ba. D nghj xem xét cp GCNQSD 
dt cho gia dInh bà tii thfra dt nói trên 

CV 1734/UBND-BTCD ngày 
03/6/2020 

25/06/2020 

20 

0 1/06/2020 Nguyen Van Djnh trü ti 
thôn 2, xâ Quáng Khê, 
huyn Dâk Glong, tinh 
Däk Nông 

kiên nghj vic h gia dInh có lô dat khoáng 
1 ,4ha ti thôn 2, xã Quãng Khê nhu'ng mói 
cp Giy Chirng nhn quyn sir diing dt vói 

diên tIch 3186,8 m2, din tIch con lai chua 
duc cap GCN; vy d nghj xem xét du'oc cp 
GCNQSD dt cho gia dInh ông vó'i din tIch 
con 1i 

Cv 1812/UBND-BTCD ngây 
05/6/2020 

30/06/2020 
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10/06/2020 Nguyen Van Lc trü tai  
bon R'Büt, xã Quâng 
Scm, huyn Dk Glong, 
tinh Däk Nông 

kiên nghj vic h gia dInh ông däng k cp 
Giây Chüng nhan quyên sir diing dt ti thi.ira 

s 178, tii bàn d s 164, din tIch 165,3 m2  
xA Quáng Son nhung Chi nhánh Van phông 
Däng k dt dai Dtk Glong trà h so vi thüa 
dtt trüng vâi thira s 496, t?i bàn d s 01, dâ 
duçic cp GCN tai  quyt djnh s 13 8/QD-
UBNID ngày 3 0/8/1997 không ghi chü sir 
diing dtt dã cp, d nghj UBND huyn xem 
xét cp Giy CNQSD dt cho gia dInh ông vi 
din tIch trén dang si:r diing n djnh tr nãrn 
2007, không tranh chtp vi ai 

CV 1 992!UBND-BTCD 
ngày 17/6/2020 

15/07/2020 

22 

15/06/2020 Lé Trithng trá ti thôn 8, 
xã D.k Ha, huyn Dk 
Glong, tinh Dk Nông 

dê nghj giài quyêt ni dung don ye vic 
không dng vi Cong van s 201 8/UBND- 
TNMT ngày 04/5/20 19 cüa UBND huyn Dk 
Glong 

CV 2074/UBND-BTCD 
ngày 23/6/2020 

30/06/2020 

BAN 666 

DON KIEN NGHJ 

01 

02/03/2020 Hoàng Van Hung, thôn 2, 
Dak Plao, Dak Glong, 
DãkNOng 

Dé nghj cap dat tái djnh canh thuc cong trInh 
thñy din Dông Nai 3 

CV so 622/UBND-BTCD 
ngày 9/3/2020 

30/3/2020; Báo 
cáo so 08/BC- 
BQL666 ngày 
9/4/2020 

0 

17/12/20 19 mt so h dan (kiên, Mo. 
..), thôn 3, xã Däk Plao, 
huyn Dk Glong, tinh 
Dãk NOng 

Kiên nghj lien quan den BTHT thüy din 
Dng Nai 3 

Cong van so 358 1/UBND- 
BTCD ngây 26/12/2019 

16/01/2020 



26/12/2019 K Dép, thôn 3, xã Däk kiên nghj do dtc, den bü phân cos ngp thfiy Cong van s 21/UBND- 15/01/2020 

03 Plao, huyn Dàk Glong, 
tinh Däk Nông 

din Dông Nai 3 BTCD ngày 03/01/2020 

11/05/2020 H'Jàng dja chi tai  thôn 1, kin nghj vic chua di.rçc cap dat san xut CV 1522/UBND-BTCD 15/06/2020 

04 
xã Dtk Plao, huyn Dtk 
Glong, tinh Dk Nông 

thuc cong trInh thüy din Dông Nai 3 ngày 18/5/2020 

11/05/2020 H'Jng dja chi tai  thôn 1, kin nghj vic chua duçc cap dat san xut CV 1522/UBND-BTCD 15/06/2020 

05 
xã Dk Plao, huyn Däk 
Glong, tinh Dtk Nông 

thuc cong trInh thñy din DOng Nai 3 ngày 18/5/2020 

11/05/2020 K'Tthi dja chi ti thôn 1, 
xã Dk Plao, huyn Dk 

kin nghj vic chua duçc cap dat san xuât; 10 
dt khoâng 1,2 ha nhung chu'a dugc bM 

CV 152 1/UBND-BTCD 
ngày 18/5/2020 

15/06/2020 

06 Glong, tinh Dk Nông thuô'ng, h trçY theo quy djnh thuc cOng trInh 
thüy din Dng Nai 3 

20/05/2020 K'TOng, K'Huônh dai  d ngh xem xét trâ 1ti dt cho các h dan tii CV 1641/UBND-BTCD ngày 15/06/2020; dang 
din cho 32 h dan cüng khu tái djnh cu Dtk Plao dang sinh sng hoc 27/5/2020 trInh k Lânh dao 

07 dja chi tai  thôn 1, xã 
Quáng Khê, huyn Dk 

giãi quyt dn bü cho các h dan theo quy 
djnh 

Glong, tinh Dk Nông 

05/06/2020 Dip Minh Bão dja chi kiên nghj chua duçc nhQn tiên bOi thithng, hO Cv 211 7/UBND-BTCD 10/7/2020; dang 
tti bon B'Srê A, xã Dk trç 02 lô dt vth din tIch khoáng 06ha thuc ngày 25/6/2020 trInh k Lânh dao 

08 Som, huyn Dk Glong, 
tinh Dk Nông 

cOng trInh thüy din Dng Nai 3 

10/06/2020 H'Bo dia chi tti bon 
B'Nom Pang Rah, xã 

kin nghj chu'a duçc kiêrn kê den bii 10 dat 
vó!i din tIch khoáng I ,5ha thuc cOng trInh 

Cv 1990/UBND-BTCD 
ngây 17/6/2020 

10/07/2020 

09 Dtk Plao, huyn Dk thiy din Dng Nai 3 
Glong, tinh Dâk NOng 



10 

17/06/2020 H'Ach thôn 5, xâ Dk 
Som, huyn Däk Glong, 
tinh Dk Nông 

kin nghj vic cp dt tái djnh canh trên din 
tIch dat ma h gia ctInh bà H'Ach dang canh 
tác thuc cong trInh thüy din Dng Nai 3 

CV 2030/UBND-BTCD 
ngày 22/6/2020 

10/07/2020 

11 

17/06/2020 K'Krah thôn 5, xA Däk 
Som, huyn Däk Glong, 
tinh Dk Nông 

kiên nghj vic cap dat tái djnh canh trên din 
tIch dt ma h gia dInh bà H'Ach dang canh 
tác thuc cong trInh thüy din Dng Nai 3 

CV 2030/UBND-BTCD 
ngày 22/6/2020 

10/07/2020 

12 

17/06/2020 K'Chici thôn 5, xã Däk 
Som, huyn Dk Glong, 
tinh D1k Nông 

kiên nghj vic cap dat tái djnh canh trên din 
tIch dt ma h gia dInh bà H'Ach dang canh 
tác thuc cOng trInh thüy din Dng Nai 3 

CV 2030/UBND-BTCD 
ngày 22/6/2020 

10/07/2020 

13 

17/06/2020 K'Dim thôn 5, xã Dàk 
Som, huyn Dk Glong, 
tinh Dk Nông 

kiên nghj vic cap dat tái djnh canh trên din 
tIch dtt ma h gia dInh bà H'Ach dang canh 
tác thuc cong trInh thüy din Dng Nai 3 

CV 2030/UBND-BTCD 
ngày 22/6/2020 

10/07/2020 

BAN QUAN LY DII AN vA PHAT TRIEN QU DAT 

DON KIEN NGHJ 

01 

08/01/2020 Hoâng Thj Nhu Hoa, 
buôn Phi dihja B, K 
Rông N, huyn Lk, 
Däk Làk 

Yêu câu thi hành QD cüa Tôa an nhân dan 
tinh Dàk nông so 25/2018 ngay 11/12/2018 

cv s 124/UBND-BTCD 
ngây 10/01/2020 

25/01/2020 

02 

05/03/2020 Nguyn Thanh Thing, 
thOn 1, Quáng Khê, Dãk 
Glong, Däk Nông 

kiên nghj vic không nhn duçc QD thu hi 
dat va chua duçc nhn tiên BTHT khi xây 
drng nhà cOng vii trung tam hành chinh 
huyn Dãk Glong 

CV s 61 5/UBND-BTCD 
ngày 9/3/2020 

03/04/2020 



03 

10/02/2020 Phtm Thanh TInh, thôn 
6, Quãng Khê, huyn 
Dk Glong, tinh Dk 
Nông 

Không dông vôi ni dung Cong van 
1 922/UBNID-BQL ngày 12/7/2019 

cv so 362/UBND-BTCD 
ngày 17/02/2020 

06/03/2020 

04 

04/05/2020 H'Bya (chng là 
K'Kranh), H'Xuân (dti 
din cho K'Ngai), K'Sur 
cüng dja chi ti thôn 2, xã 
Dk R'Mäng, huyn Dtk 
Glong, tinh Dtk Nông 

kiên nghj vic näm 2004 nhà nithc thu hi dt 
d xây dirng Trii s UBND xã Dk R'Mãng 
nhung chiia duçic dn bü v dt và dtp &i 
din tIch khác d các h dan có dg1t sinh sng 

Cv 1365/UBND-BTCD 
ngày 11/5/2020 

29/05/2020 

05 

15/05/2020 Nguyen Thj Gái dja chi 
tui thôn 1, xã Dk Plao, 
huyn Dk Glong, tinh 
Dk Nông 

kiên nghj vic din tIch dat cay lâu nAm tai 
thiira s 81, 82, t? bàn d s 11 nhung áp giá 
dt cay hang nàm là không hgp 1; Giá dn bü 
nhà cira cüa gia dInh chua thoâ dáng, din tIch 
dt giao thông chua dn bü; Ap giá dn bñ 
cay sà tai  phuang an näm 2012 gia dInh chiia 
nhân dinc tin. 

CV 1642/UBND-BTCD ngày 
27/5/2020 

30/06/2020 

06 

29/05/2020 Cao Xuân An dja chi ti 
bon B'No'r, xã Dk Som, 
huyn Dk Glong, tinh 
Dk Nông 

kiên nghj viêc chua nhân ducic tin bM 
thiRng, h trg tai  các thira s 34, 37, 09, t?i 
bàn d s6 06 tti xâ Dk Plao (cu) thuc cong 
trInh thüy din Dng Nai 3 và 4 

CV 181 1/UBND-BTCD ngày 
05/6/2020 

3 0/06/2020 

VI PHONG LB,TB&XH 

DON KIEN NGH 

01 

12/05/2020 D Hüu Ngn dja chi tui 
thôn 11, xã Quáng Khê, 
huyên Dk Glong, tinh 
Dtk Nông 

kin nghj vic h gia dInh thuôc diên dircyc 
hu0ng h trç tin bj ánh hu'Ong bi djch bnh 
Covid — 19 nhu'ng khi nhn tin thI chi duc 
h trçY 01 nhân khâu con thiu 02 nhân khu 
chua duoc h tro 

CV 1513/UBND-BTCD ngày 
18/5/2020 

29/05/2020 



02 

26/05/2020 15 ho dan cüng dja chi tai  
thôn 8, xã Dtk Ha, huyn 
Dk Glong, tinh Dk 
Nông 

kiên nghj vic h gia dInh thuôc diên ducic 
hix&ng h trg tin bj ành hithng bâi djch 
Covid — 19 nhixng khi nhn tiên thI không 
hiu 1 do vi sao 1ui không duçic nhn 

CV 1697/UBND-BTCD ngày 
29/5/2020 

05/06/2020 

01/06/2020 Nguyen Thj Thin dja chi 
tii bon Ka Nur, xã Quãng 
Khe, huyçn Dak Glong, 
tinh Dk Nông 

kiên nghj vic h gia dInh thuôc diên duoc 
hithng h trq tin bj ánh hithng bii djch bnh 
Covid — 19 nhixng khong co ten trong danh 
sách nhn h trçi 

CV 1 806/UBND-BTCD ngày 
04/6/2020 

15/06/2020 

16/06/2020 Trân Thj Ng9c dja chi ti 
thôn 3, xã Quáng Khê, 
huyçn Dak Glong, tinh 
Dk Nông 

kin nghj vic h gia dInh thuc din duçic 
hithng h trq tin bj ânh huâng bâi djch bnh 
Covid — 19 nhixng khong co ten trong danh 
sách nhn h trçi 

CV 2114/UBND-BTCD 
ngây 25/6/2020 

10/07/2020 

V PHONG KINH TE - H TANG 

DON KIEN NGHJ 

01 

06/01/2020 Nguyen Van Chiên, 
bon B Nor, 
DãkSom 

Xin duc giü 1i nhà nôi dê cu ngii Cong van s 
137/UBND-BTCD ngãy 
10/1/2020 

25/01/2020 

02 

28/05/2020 HTX Tan Thjnh thôn 8, 
V1- xa uang 1e, a. 

Glong, tinh Däk Nông 

D nghj phê duyt cho HTX Tan Thjnh 3.000 
2 • . 

rn dat phi nong nghiçp de xay dirng du'crng, 
nhà ô, kho chira tu 1iu san xut và các cong 
trinh phii trçY cho sinh hott cüa dir an trOng 
tr9t chän nuôi irng ding cong ngh cao kt 
hçp du ljch sinh thai tai  thtra s 77, t ban d 
so 25, xã Quáng Khê; giãi quyêt vic dInh chi 
hing miic xây dirng trii heo cOng ngh cao 
khép kin cOa HTX. 

CV 1736/UBND-BTCD ngày 
03/6/2020 

25/06/2020 

Tong do'n qua hn nhu'ng chua giãi quyêt Ia 48 do'n kiên ngh, phan ánh; trong do: 

1. PhOng Tâi nguyen vâ MOi tru'Yng: 23 don (01 don khiêu nii, 22 don kiên nghj); 

2. Ban 666: 13 do'n; 



3. Ban QLDA&PTQD: 06 d0n; 

4. Phông KT-HT: 02 don; 

5. Phông LDTB&XH: 04 don; 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18

		2020-07-31T03:02:22-0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong<dakglong@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




