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BAO CÁO
A
Tong hçrp tra lo'iy kien, kien
ngh, phan anh cua cir tn
•

A

•

•

9

9

KInh gri: Ban Tip cong dan tinh Dk Nông.
Thirc hin Cong van so 903/UBND-TCD ngày 26/02/202 1 cüa Uy ban nhân
dan tinh Dk Nông v vic giãi quyt, trâ 1i kin, kin nghj, phãn ánh cüa ct:r tn
sau k' h9p thr 11 HIDND tinh Khóa III, nhim ki 2016-2021.
Uy ban nhân dan thành ph Gia Nghia tang hçp trâ Ru kin, kin nghj,
phãn ánh cüa ci:r tn nhj.r sau:
A

A

A
1. Cir tn Mai Van Nguyen, to dan pho 3, phtrong Nghia Tan kien
ngh:
Khu tái djnh Cu 131 ,5ha do Trung tam ttr vn Tài nguyen môi trtthng lam chü dâu
ti.r, trong do có 29 h dã nhn tin h trçu dt & 1in k trong do thj, cOn 37 hO chua
duoc nhân tin h trcu. Nhung sau nay vic h trçu do là sai quy djnh nên thu hi s
tiên 29 ho dã duçuc nhn tin, nu không thu hi dugc thI cá nhãn, t chirc nào
dung ra chju trách nhim? (ctr tn dà kin nghj rt nhiu ln nhirng chua dugc trá
Rui cii th). D nghj UBND tinh chi dao co quan chuyên mon trá Ru bang van bàn
cho 37 h dan khu virc trên chua nh.n dixcic tin h trci dn bü theo quy djnh.
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Trã 10'i: Kiên nghj cüa cü tn Mai Van Nguyen thuOc thm quyn giài quyt
cüa Sâ Tài Nguyen và Môi trumg tinh và dã diiçuc S& Tài nguyen và Môi tru&ng
trã lOi ti Cong van s 84/STNMT-PCCS ngày 16/01/2018, Cong van s
2565/STNMT-DKTK ngày 18/12/2019 và Cong van so 151 1/STNMT-DKTK
ngày 08/7/2020, cii th:
Vic mOt s hO dan có dAt thu hi d thirc hin dir an khu dan cu Sung Due
(131,5 ha) dixcuc h6 trçu bang 40% giá dAt & 1in k di vâi toàn bO din tIch dat
nông nghip, vuôn, ao trong càng thira dAt có nhà duçvc thirc hin theo Thông
báo s 47/TB-UBND ngây 06/5/2008 cüa UBND tinh, nhung sau khi có Thông
báo s 02/TB-UBND ngày 07/01/2009 cüa UBND tinh v vic dung thire hin
và hüy bO Thông báo s 47/TB-UBND ngày 06/5/2008 cña UBND tinh thI các
hO cO dAt thu hi tai dii an nêu trén chi ducuc h tror dAt 1in k v6i diên tIch ti
da khOng qua 1.500m2.
a

a

Den nay, vic xü 1 dôi vOi các h duqc h6 trçY d&t nông nghip phân din
tIch vuçrt qua 1.500m2 dang duçic các &m vi có lien quan nghiên ciru dê tham
muu UBND tinh xem xét, xr l theo quy djnh cüa pháp 1ut.
A
A
2. Cir tn Ta Th! Gai, to dan pho 1, phu'rng Nghia Tan kien ngh: Vi
vic tranh chp dt giüa bà và gia dInh bà Nguyn Thj PhOi trci tai to dan ph 1,
phung Nghia Tan, dn nay dã kéo dài 12 näm và Co rat nhiêu các van bàn chi dto
cüa Tinhüy, Ban Ni chInh Tinh Oy, Ban pháp ch Hi dng nhãn dan tinh, nhizng
chi.ra dtrgc giãi quyt dirt dim. Ci:r tn tip tic d nghj Uy ban nhân dan tinh chi
dto các co quan chuyên mOn giái quyt cho gia dInh bà mt s van d sau:
-

A

A

•

Thir nht: Vic xây dmg trái phép cáa các ông (bà): Nguyn Thj PhOi
Thng, Nguyn Ngpc Hiu, Lê Quang
Phm Thj Lien, Ding Thj Min, Hoàng
HOa dã có Kt lun s 124/KL-UBND ngày 09/01/2015 cüa ChU tch UBND tinh;
Kt 1un s 142/KL-TTr ngây 24/8/20 17 cüa Thanh tra tinh nhung chisa thirc hin.
Van

Thir hai: Thu hôi tiên thu hi không, cp dt tái djnh cu khOng dOng quy
djnh cüa pháp 1ut, thu hi din tIch dOi dix cüa 12 h ti th dan ph 01, phuing
NghTa Tan theo chi dao cüa Tinh üy, Ban Ni chInh Tinhüy, UBND tinh.
dé
Thu ba: Ngày 02/5/2020 phát hin bà Nguyn Thj PhOi tp kt vt
sira chIta, coi nci nhà v trén din tIch dt dang tranh chap, ngày 03/5/2020 bà d có
lam don th cáo gui dn 10 cá nhan, t chüc lien quan nhung dn nay chixa giãi
quyêt."
lieu

Trã kri:
- Kin nghj vic xây dimg trái phép cüa các ông (bà): Nguyn Thj PhOi,
Phm Thj Lien, Dng Thj Mien, Hoàng Van ThOng, Nguyn Ng9c Hiu, Lê Quang
Hôa dã có Kt 1un s 124/KL-UBND ngày 09/01/2015 cüa Chü tjch UBND tinh;
Kt 1un 142/KL-TTr ngày 24/8/20 17 cüa Thanh tra tinh nhung chua thirc hin:
so

có Báo cáo s 466/BC-UBND ngày
Vic nay, UBND thành ph
15/11/2017 v vic thirc hin Kt 1u.n Thanh tra s 142/KL-TTr, ngày 24/8/2017
cüa Thanh tra tinh Dk Nông, c1i th nhu sau: Vic kim dim trách nhim cüa các
tp th& cá nhân có lien quan dn vic xây dimg nhà trái phép cüa 06 h dan ti khu
vrc th dan ph 1, phu&ng NghTa Tan tai Kt 1un thanh tra, vic nay ngày
tiên
16/8/20 13, UBND thj xä Gia Nghia (nay là UBND thành phô Gia NghTa)
hành kim dim trách nhim cüa cá nhân: Ong Nguyn Xuân Tri, nguyen Chü
tjch UBND phung Nghia Tan; Ong Nguyn Qu& Khánh, nguyen can b cong
chüc Dja chInh - xây dirng phu&ng Nghia Tan và Büi Trçng Hiu, nhân viên Di
Quãn l Trt tir cânh quan do thj thj xã Gia Nghia d các h dan xây drng nhà trái
cia

cia
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phép trên phn dt dã thu hi d thirc hin dr an du tu xây dirng hai don Quôc 10
14 và don noi Quôc 1028 vâi Quc 10 14.
- Kin ngh v vic thu hM tin thu hi khng, c.p dt tái djnh eli không
diing quy djnh cüa pháp 1u.t, thu hi din tIeh dôi du Cüa 12 hO tai t dn ph 01,
phi.thng Nghia Tan theo chi dto cüa Tinhüy, Ban NOi chfnh Tinh Uy, UBND tinh:
Tti MIiC IV, Kt 1un s 142/KL-TTr ngày 24/8/2017 cua Thanh tra tinh có
nêu: "Dó'i vài s tin 63.840.024 &ng bi thir&ng, hó trçl cho các h5 tang so vái
quy djnh nhzt kit qua thanh ira nêu trên là do 1ó1 chi quan caa Trung tam Do dgc
và Tit vá'n Tài nguyen - Mói trwàng tinh trong vic tInh toán khóng phái là hành vi
lam trái, dJn din chi ira thira cho 03 h3 gia dInh. Tuy nhiên, thyv te' so' tin
c
trén dd dircic các hç5 gia dInh k) nhn dcy dz, trong dO cO ngztài dà chIt (ha Phqm
Thj Lien), xét thly vic thu h3i là khOng khá thi, do dO, C'hOnh Thanh tra tinh
khOng dt vá'n d thu hi so' tin nói trén nç3p vào ngán sách Nhà nithc". Chánh
Thanh tra tinh dã kin nghj Giám dC Trung tam Do d.0 và Tix van Tài nguyen Môi trtràrng tinh v vic t chrc kim dim nghiêm tiic di vói can bO trirc tiêp
kim kê Cay trng, tài san, 4t kin tn1c trên dt bj thu hM; can bO trrc tip thiic
hin vic tham muu 1p phumg an bi thuông, h trçi và tái djnh cu d xây ra sai
sot nhi.r ph.n K& 1u.n dã nêu. Do do, nOi dung kin nghj cüa bà không thuOc th.rn
quyn giãi quyt và thirc hin eüa UBND thành ph&
Di vâi kin cüa Cu tn Ta Thj Gái v vic thu hi din tIch dôi du cüa 12
hO tai t dan ph 01, phix?ing Nghia Tan theo chi dao cüa Tinh üy, Ban NOi chinh
Tinh üy, UBND tinh: Vic nay, UBND thánh ph dã có Cong van s 251 5/UBNDTTr ngày 24/11/2020 v vic trã Rn n0i dung dan d nghj cüa bà Tt Thj Gái, c1i
the: Sau khi nhn duçnc Thông báo s 10022-TB/VPTU cUa Van phOng Tinh üy v
kin chi dao cüa BI thu Tinh üy v huàng giãi quyt vi vic có lien quan dn bà
Ta Thj Gái và kin chi dao cüa UBND tinh tai Cong van s 3828/UBNDNCKSTT, ngày 30/7/2020. UBND thãnh phô dâ chi dao phông Tài nguyen - Môi
tru?mg phi hçnp vâi the dan vj lien quan tin hành kim tra th1rc dja vic sü diing
d& cüa các hO dan thuOc Gói thAu s 4, dir an dâu tu xây dirng hai doan tuyn
Quc 10 14 và doan nôi Quôc 10 28 vâi Quôc 10 14 tai th dan phô 1, phithng NghTa
Tan. Trên Co sâ kiêm tra cüa phOng Tài nguyen - Môi trung, ngày 16/9/2020,
IJBND thành ph ban hành Cong van s 1 999/UBND-TNMT ngày 16/9/2020 v
vic kim tra xü 1 the hO 1.n chim dAt. Ngày 02/11/2020, UBND thânh phô tip
tiic ban hành Cong van so 2343/UBND-TTr v vic giãi quyt don cüa bà Ta Thj
Gái. Hin nay, UBND thành ph dang tip tic chi dao các dan vj lien quan tham
mtiu cho UBND thành phô hung xu l di vâi phAn din tIch các thüa da thu hi
nlnmg b ngi.thi dan lAn chim (nu co), phAn din tIch con lai cüa các hO dan ma
hin nay các hO dan dang sü diing d xu 1 dung trInh t%r, thu tiic quy djnh cüa pháp
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1u.t và theo kin chi dio cüa Thu?mg trrc T'nh üy và UBNID tinh. Sau khi có két
qua x1r l, UBNID thành ph6 sê co van bàn thông báo cho bà duqc bi&.
- Kin nghj ye vic "Ngày 02/5/2 020 phát hin bâ Nguyn Thj Phri tp kêt
vt 1iu d sira chQ'a, coi ni nha 0 trén din tich d.t dang tranh chap, ngày
03/5/2020 bà có lam dan th cáo g1ri dn 10 cá nhân, t chiirc lien quan nhung den
nay chiia giái quyt":
Vic nay UBND thành pM dã tr Ri tai Cong vmn s 1 577/UBNDQLDT&TNIMT ngày 10/8/2020, cit th: UBND thành pM Gia NghTa nhn dugc
dan xin süa chUa nhà a cüa bà Nguyn Thj Phd (cMng là ông Ph.m Van Thng)
thithng trO ti phuxng Nghia Tan, thành pM Gia NghTa, tinh Dk Nông; theo ni
dung dan trInh bay cüa h bà Nguyn Th Phâi và thc t kim tra, gia dInh b
Nguyn Thj Phai có can nhà cp IV (tuang xây li:rng kt hçp ton và van go, mái
lçip ton) trên thiira dt s 128, t bàn d s 08; tai t dan pM 1, phung Nghia Tan,
thãnh pM Gia Nghia. Ti thai dim kim tra, can nhà nêu trên dã xMng cap
(tu&ng nhà bi thá'm, mái, trcn nhà bi thd'm dot), nguyen v9ng cüa h bà Nguyn
Thj Phói xin duçic sra chta 'ai can nhà nêu trén (bao gm: l'p igi mái ton, thay icti
ci'ra, gia cd tithng bj nü't).
Can c1r Lut Xây dirng s 50 ngày 18/6/2014, cO quy djnh "ddi vài cOng
trInh sita chü'a, cái tao, 1p dt thié't bj ben trong cong trinh khóng thay di ké't cá'u
chiu lwc, khOng lam thay ddi cong nàng th dyng, khOng lam ánh hu'Ong dê'n inOi
tru'àng an toàn cOng trInh thl dtrcrc mi& giá'yphép xáy dirng". VI 4y d dam bão
quyn lçii chInh dáng cho h bà Nguyn Thj Phci và tuân thu dung quy djnh cOa
Lut Xây dirng, UBND thành pM giao phOng Quãn l do thj thành phô trã lai dan.
d nghj cho h bà Nguyn Thj Phâi theo quy djnh. Tai Cong van s 86/CV-QLDT
ngày 16/3/2020 cüa phOng Quân l2 do thj thành pM Gia Nghia v vic trâ lâi don
xin s1ra cha nba a cüa bà Nguyn Thj Phâi CO ni dung "dng j bà Nguyen Thj
Phài ditctc phép tha chü'a nhIhig vj trl hu' hOng, xung c4r, nhirng khOng thay dói
kit cá'u, din tIch và cOng náng s& dyng cia can nhà"; dng thOi giao UBND
phuang Nghia Tan pMi hqp vai Di Quán 1 trt tir cnh quan do thj thành pM
theo dôi, giám sat và huO'ng dn vic s1ra chüa nhà cüa bà Nguyn Thj Phai dam
báo an toàn và dung theo quy djnh.
Qua cOng tác kim tra giám sat vic si:ra chüa nhà cüa bà Nguyn Thj Phai,
LJBNID thành pM nhn thy vic süa chita nhà cüa bà Nguyn Thj Phói là dung
vói ni dung xin phép süa chüa nhà cüa bà Nguyn Thj PhOi và tuân thu dung quy
dnh cüa Lut Xây dirng ngày 18/6/2014. Vic bà Ta Thj Gái d nghj chInh quyn
buc h bà Nguyn Thj Phai drng vic sua chfta nhà, khôi phiic lai hin trng ban
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d.0 là không dung viii quy dnh t?i Dim g, Khoãn 2, Diu 89 Lut Xây drng
ngày 18/6/2014.
V ni dung bà Ta Thj Gái cho rang h bà Nguyn Thj Phd sira chia nhà
trén dat dang tranh ch.p vâi bà Ta Thj Gái: UBND thành ph Gia NghTa nhn thy
ni dung kin nghj nay cüa bà Ta Thj Gái là không diing bâi VI: Tai Miic 1 cüa
Thông báo s 09/TB-UBND ngày 12/3/2019 cüa UBND tinh Dk Nông ye vic
chm dirt xem xét giâi quyt kin nghj có kt 1u.n "Vy vic tranh chá'p quyn th
dyng dá't giiia bà Tg Thj Gái v&i h5 bà Nguy& Thj Phài cia dwcic Tôa an nhán dan
iiij xä Gia Nghia xét xir so' thdm, Tôa an nhán dan ti'nh Dk Nóng xét xü' phác
thám, cá hai cá'p Tôa an du khóng chá'p nhçn yêu ccu khài kin cña bà Ta Thj Gái
di vái óng Phgm Van Thng, ha Nguyn Thj Phái v vic ln dá't cia ha Gái. Nhu
vy vy vic tranh ch4t, quyn th dyng dt giia bà Tg Thj Gái và h5 ha Nguyen Thj
Phài cia dwctc Tôa an giái quyê't theo thdm quyn, Tôa an khóng cong nh4n ni
dung bà Tg Thj Gái khài kin hç3 bà Nguyln Thj Phâi lá'n da't cña bà Tg Thj Gái "
Nhu Vy ni dung kin nghj nay cüa bà Ta Thj Gái là không dung vi k& qua giái
quy& cüa các co quan có thm quyn.
3. Cir tn D Huy Ngành, t dan ph 4, phtro'ng Nghia Tan kin nghj: •
"Nàm 2007 gia dInh ông bj giãi tôa 1 ,4ha dt d lam thüy din Dk R'Tih. Nàm
2012 các h gia dinh trong dr an bj mt dt dã có quyt djnh dixc nh.n 2 lô tái
djnh cu thu&ng, nhung gia dInh ông không ducc nhn và duc Cong ty thüy din
Dtk R'tih trá Ri là do Thanh tra lam sot. Sau nhiu l.n kin nghj Cong ty thüy
din Dk R'tih trà Ru bang van bàn s 46/CV-DaHC ngày 12/3/2020 là gia dInh
ông dü diu kin d duçuc hithng tái djnh cix din lô thithng và dä gi'ri v Uy ban
nhân dan thành ph Gia NghTa giãi quy&. Tuy nhiên, dn nay gia dinh ông dâ
nhiu l.n lien h vói Cong ty thüy din Dk R'Tih d có quyt djnh h trq cho gia
dlnh, nhung Cong ty thüy din Dk R'tih trã Rui dang chu van bàn chi dao cüa Uy
ban nhân dan thành ph Gia Nghia và sau khi co van bàn sê ra quyt djnh h trçl tái
djnh cix cho gia dInh. D nghj 1:Jy ban nhân dan tinh chi dao c quan chuyôn môn,
Uy ban nhân dan thành ph Gia Nghia kjp thii giâi quyêt, b trI dt tái djnh cix cho
gia dInh ông theo quy jnh".
Trã lôi: Di v&i ni dung kiên nghj cüa h ông D Huy Ngành, UIBNID
thành ph xét thy kin nghj cüa h dan là dung, theo do UBND thành ph dã ban
hành Cong van sO 301/UBND-TTr ngày 05/02/202 1 d nghj Cong ty C phAn thüy
din Däk R'Tih phi hçip vOi các don vj có lien quan triên khai 1p phuong an b
sung cho h ông Do Huy Ngành 02 lô dt tái djnh c.r theo din thu&ng, trInh
UBND tinh phê duyt theo quy djnh. UBND thành ph gui Cong van s
301/UBND-TTr cho h ông D Huy Ngành dugc bi&.
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4. Cir tn Nguyen Thanh So'n, to dan pho 3, phu'ong Nghia Tan kien
ngh: "Khi thi:rc hin dir an 131,5ha, gia dInh ông bj thu hM 1.734m2 dt nông
nghiêp, gia dInh ông sinh sng trên khu dAt bj thu hi tir nàm 1996 và dóng thuê
nhà, dAt dAy dü, nhung không duçc b6 tn dAt tái djnh ci.r. Trong khi các h dan a
cüng khu virc bj giãi tóa du duçc b tn d.t tái djnh cu. D nghj UBNID tinh chI
dao co quan chuyên mon và UBND thành ph Gia NghTa xem xét b trI dAt tái
djnh cu (nu ctü Co sâ) cho gia dlnh Ong theo quy djnh".
Trã lôi: Hin nay, UBND thành ph dä có kin chi dto Ban Quàn l dir an
và Phát trin qu dAt thành ph trén Co si h so có lien quan và kt qua thâm tra,
xác minh cüa Thanh tra thành ph, tham mixu cho UBND thành ph báo cáo xin
kin cüa Ban Thumg vi Thành üy Gia Nghia d xem xét cho kin v vic b trI
dAt tái djnh cu cho ông Nguyn Thanh Scm theo tnrông hçip dc bit.
Trên dày là Báo cáo tng hçip trá 1ii kin, kin nghj, phân ánh cüa ci:r tn
cüa UBND thành ph Gia NghTa./.
* Ghi c/ia: Giao UBND phu&ng Nghia Tan thông báo các n5i dung trá iô'i
kiln nghj th tn cza UBND thành phI dIn cii' tn cza dja phu'ang mInh dzrcic biêt.
KT. CHU T!CH
PHO CHU T!CH

No'i nIzn:
-Nhi.rtrên;
- CT, các PCT UBND thành phô;
-LDVP;
- UBND phthng Nghia Tan;
- Ong Mai Van Nguyen, TDP3, phung Nghia Ta
- Ba T Thj Gal, TDP1, phu?mg Nghia Tan;
- Ong Do Huy Ngành, TDP 4, phuing Nghia Tan;
- Ong Nguyen Thanh Scm, TDP3, P. Nghia Tan;
- Luu: VT, VP.

*

--- Thich Cãnh T1nh
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