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KInh gi'ri: Ong Büi Xuân Hãi. 
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Üy ban nhân dan thành ph Gia NghTa nhan duçic Dn kin nghj cüa h ông 
Büi Xuân Hal ye ni dung cüa Cong vAn so 1647/UBND-QLDT ngày 14/8/2020 
cüa UBND thành phô Gia NghTa. Theo do ông BUi Xuân Hãi tiêp tc kiên nghj ye 
th?yi gian quy ho.ch và cac quyên sir ding dat cUa ông t1i thra dat so: 479, t bàn 
d s& 05; dja chi ti: so 169 du?ing Tong Duy Tan, To dan phô 5, phtr?ng NghTa 
Thành, thành phô Gia NghTa, tinh DAk Nông. 

Sau khi xem xét nôi dung, h sa tài lieu cO lien quan, UBND thânh ph có 
kin trà ku nhu sau: 

1. V quy hoich vA thôi hin quy hoch: 
V mt quy hoach, UBND thành phó Gia Nghia dà trã Ru t?i  Cong vAn so 

1647/UBND-QLDT ngày 14/8/2020; tai  v tn thira dat ông Büi Xuân Hài kiên nghj 
hin nayáp dingtheo do an quy hotch chi tiêt chinh trang do thj t' l 1/500 khu 
dan cu to dan phô 7, 8, 9 phuung Nghia Thành dâ duc UBND thành phô (truóc 
day là UBND thj xä) phê duyt tai  Quyêt djnh so 748/QD-UBND ngày 23/8/2018. 
Theo do t?i  vj trI thüa dat cüa ông Büi Xuàn Hãi cO quy hoach di.r&ng D6, l giói 
13m kêt nôi dung Tong Duy Tan và dumg Ton Dirc Thäng (Tai di.rng Ton Due 
Thng dà CO dim chu dâu nôi theo dr an duung BAc Nam giai don 1). Ngoai ra, 
trtràc khi phê duyt dO an quy hoach chi tiêt, UBND thành phô Gia Nghia dà tO 
chirc lay kiên cong dông dan cu, UBND phung Nghia Thành, lay ' kiên cOa ecu 
quan chuyên mon là Sâ Xây dirng tinh DAk Nông. Vic quy hoach tuyên duäng D6 
là phü hcup vth quy hoch chung do thj, quy chuân, tiêu chuân ye quy hoach Va 
trInh tr theo dung quy djnh; dAm bAo vic khai thAc vA tiêp cn vói qu dat ben 
trong. 

V thi hn quy hoach: Theo quy djnh cOa Lut Quy hoach do thj quy djnh, 
thji han  cOa dO an quy hoach chi tiet chinh trang do thj t' 1 1/500 khu dan cu to 
dan phô 7, 8, 9 phung Nghia Thành theo thai han  cUa do an quy hoach chung den 
nAm 2030 vA tam nhIn den nAm 2050. Quy hoach do thj là vic djnh huâng to chirc 
không gian, kiên true, cAnh quan do thj, h thông cOng trinh ha tang k thu.t, cong 
trInh ha tang xã hi vA nhà theo thai han  quy djnh. Thai han  quy hoach khác vâi 
th?ui gian thrc hin dr An quy djnh t?i  Dieu 49, Lu.t dat dai nAm 2013. Vi v.y, vic 
ông Büi Xuân HAi kiên nghj quy hoach treo là không cO ecu sO. 

2. V ni dung ông kin nghj thic hin theo quy dnh ti Diu 49, Lut 
dat dai nAm 2013: 
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Tai Khoãn 2, Diu 49, Luãt Dt dai 2013 quy djnh: Trirog hcip quy hooch 
th dung dat du'o'c cong bO ma chtra cO lie hoqch si dyng dOt hang nOm cza cOp 
huyn thI ngithi th dyng dOt ditic tiêp tyc sz- dyng và du'crc thy'c h4n cOc quyên th 
dyng dOt theo quy djnh cáa pháp luçt. 

Hin tii thCra dAt cüa ông Büi Xuân Hái dang kin nghj có quy ho?ch dithng 
D6, thuôc phng NghiaThânh. UBND thành phô Gia NghTa chiia có kê hoach 
thu hOi dat dë dãu Ut tuyën duO'ng nay, do dO ông duçc tiêp tiic si:r ding dat theo 
dung miic dIch duçic giao va thirc hin cac quyên sCr diving dat dung theo quy djnh. 

V vic xay dung nhâ a dã ducic UBND thânh nbA MrhT tr 1iv + - - - l.1U. L'.JL L91 111UV. 
2, cong van so 1647/IJBND-QLDT ngày 14/8/2020, ye vic trá läi dan khiêu ni 
cüa ông Büi Xuan Hâi. 

Vy UBND thành ph Gia Nghia trã 16'i dan d ông Büi Xuãn Hái duqc bit 
và thrc hin./. 
No'i 

- Nhutrn; 
- CT, PCI UBND thành ph; 
- Ban tiOp cong dan TP; 
- P. TN & MT thành pho; 
- P. QLET thành phd; 
- Thanh tra thành pho; 
- UBND p.Nghi Thành; 
- U.rU:VT,QLDT. 

Thach Cãnh Tlnh 
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ông Büi Xuân Hài 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
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Gia Nghta, ngayL4 tháng ' nàm 2020 

KInh gCri: Ong Biii Xuãn Hãi. 

Dia chi: 12 Lé Lai, phw&ng Nghia Trung, thành p/is Gia Nghia. 

Uy ban nhân dan thànli phô Gia Nghia nh.n di.ric Dun khiu ni cüa hO gia 
dInh ông Büi Xuân Hãi. Theo nht.r ni dung dcm và ho so ông Btii Xuân Hái cung 
cap thi h ông có so hru thtra dat so: 479, tO ban do sO: 05; dja chi t?i:  sO 169 
dirOng Tong Duy Tan, To dan phO 5, phirOng Nghia Thành, thành phO Gia Nghia, 
tinh Dãk NOng. Nay, Ong dê nghj Cu quan chüc näng xem xét 1?i  cOng tác quy 
hoach, tuân thi nghiêrn tic theo dung Lust  Dat dai 2013 quy dlnh,  tránh tInh trng 
quy hoch treo khó khän cho cuôc song nguOi dan. Dam bão quyên lqi cüa ngu&i 
si:r ding dat, dé nghj cho h ông Biii Xuãn Hâi duçc chuyên dôi lOOm2  (dat tir 
vuOn tp sang dat thO ci.r) vOi muc dIch xay drng nba a. 

Sau khi kim tra h so lien quan, UBND thành ph6 có kin nhu sau: 

1. V vic chuyên dôi miic dIch sO diing dt: 

- Can cir Quyt djnh s6 184/QD-UBND ngày 30/01/2008 cüa UBND nhãn 
dan tinh DàkNông ye vic phê duyt diéu chinh quy hoch chung xây dirng thj xã 
Gia Nghia den näm 2025; Quyêt dlnh so 1292/QD-UBND, ngày 14/08/2013 ciia 
UBND tinh Dàk Nông ye vic phé duyt do an Quy hoch chung dO thj Gia Nghia 
den näm 2030 và tam rib in den nam 2050, thI vj tn thOa dat cüa ông Biii Xuân Hãi 
thuc quy hoch thrOng. 

- Theo d an quy hoch chi ti& chinh trang do thj t' ! 1/500 khu dan cu to 
dan phô 7, 8, 9 phuOng NghTa Thành, thi xä Gia Nghia, d duqc UBND thành phô 
(trirOc day là UBND th xâ) phé duyt ti Quyêt djnh so 748/QD-UBND ngãy 
23/8/2018 vi tn thOa dat cüa Ong Büi Xuân Hâi thuôc quy hoch dithng, dat 0 nhà 
lin k (28m2); phn din tIch 28m2  nay dü diéu kin chuyên dôi mvc  dIch sO ding 
dt sang dt 0 nhung khOng dü diéu kin dé cap phép xãy drng nhà 0. Vic phê 
duyt quy hoch chi tiêt nêu trén dã tuân thi dung djnh huOng quy ho?ch chung dO 
thj, theo Lut quy hoch do th va Nghi djnh sO 37/2010/ND-CP ngày 07/4/20 10 
cüa Chmnh phü v lip, thâm djnh, phê duyt Va quãn l' quy ho?ch dO thi, quy 
chuân quy hoch Va CáC van bàn hirOng dan cO lien quan; phCi hcip vâi nhu câu phát 
triên dO thj. Do do, phông Quãn dO thi thành phO có COng van so 5 l/CV-QLDT 
ngày 09/4/2013 Va phOng Tài nguyen và MOi truong thành phO Co Cong van so 
220/TNMT ngày 08/5/2020 là ding theo quy djnh cia pháp IuIt. 
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- Qua di chi&i vâi quy dinh cüa pháp 1ut, tri.r&ng hccp cña ông không dü 
diêu kin dé chuyên dôi them lOOm2  nhis ông kién nghj. 

2. Vic xãy drng nba t?i  thcra dt thtxa dt s& 479, t ban d s6: 05 cCia ông 
Biii Xuân HaL 

Theo quy djnh tai  khoán 1,2, Diu 61, Lut Quy hoach do th s 
30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 quy djnh: Nguyen tãc quãn 1 và sü diing dat do 
thj: '1. Các loaf dat trong do thj phái du'çic si dyng dáng myc dich, ch&c nan? 
ducic xác djnh trong dO an quy hogch dO thj dd dutrc phê duyt 2. Viêc quán l dat 
dO thf phái tudn tine cOc quy djnh cüa Lut nay, pháp lut ye dat dai và cOc van 
ban pháp ludi khác cO lien quan ". Do do, tn.r&ng hqp xãy dijng trong khu virc do 
an chi tiêt chinh trang do thj t I 1/500 khu dan cr to dan phô 7, 8, 9, phng 
Nghia Thãnh, thành phô Gia Nghia phái dung vi hic dIch, chü'c nãng &rçlc xác 
djnh trong dO an quy hotch dO thj dã thrçc phé duyt và các quy djnh lien quan ye 

dat dai. 

Tn.thng hçrp ciia ông Büi Xuân Hal trén thira dt dã có I 00m2  dt a ctO th 
nhi.rng không phñ hqp vài quy hoach  duqc duyt (là quy hoach &thng), theo quy 
djnh ông dü diêu kiin  dê xem xét cap giây phép xáy dmg Co thai han.  Nêu ông có 
nhu câu ye nhà a thI dê ngh ông lien h vâi b phn tiêp nhn và trã kêt qua cüa 
UBND thành phô dê thrçic hi.r&ng dan thu t11c cap phép xây dirng có thai han  theo 
quy dlnh. 

Trén day là kin trã lai dcn khiu nai  cüa UBND thành ph Gia NghTa d 
ông Biii Xuân Hãi duçic biêt và thçrc hin./. 

r0.j u/tan: 
- Niur trén; 
- CT. PCI UBNI) thành phâ: 
- Ban titp cong dan TP (ct/b); 
- P. TN & MT thânh phO (ct/b); 
- P. QLDT thành ph6 (ct/b); 
- UBND phtrOrng NghTa Thành; 
- Li.ru:VT,QLDT. 

Thch Cãnh Tinh 
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DON KHIEU NI 
"V/v.]'45i dung van ban trá lài so 164 7/UBND-QL-DT ngày 14/8/2020" 

K/NH GUI: UY BAN NHAN DAN TP. GIA NGHiA TINH OAK NONG 

Tôitênlà:BUIXUANHAI -Sinhnärn: 1971. 

CMND s 245293572; cp ngày: 20/03/20 13; ni cap: CA.Tinh Däk nông. 
Dja chi: 12 Lê Lai - Phi.thng Nglila Trung - TP.Gia Nghia - tinh Däk Nông. 
Ngày 08/6/2020 tôi g&i Dn khieuni - KInh dé nghj Chü tjch Uy ban Nhân dan 

(UBND) thành phô Gia Nghia tinh Dàk Nông, xem xét tháo gôquy hoch treo d 
hcm 12 näm, mánh dat &rng ten tôi là: Büi Xuãn Hái  - Quyên sir dung dat so 
AA023429 (thza dat so 479, tà ban dO sO 5,). 

Ngày 14/8/2020 tôi nhn duçc van bàn trá 1ô'i so: 1647/UBND-QL-DT "V/v: 
Trá lài dun khiéu nii cza Ong BIll Xuán Hái" Phó chü tjch UBND thành phô Gia 
Nghia ông: Thach Cânh Tjnh dà k. 

Tôi that sy' that v9ng v van ban Ira tIn cüa co' quan cl:frc nâng: 
Theo van bàn trã Rn so:  1647/UBND-QL-DT "Vic phê duyt quy hogch chi tiêt 

cW tuán th ding djnh hw&ng quy hogch chung dO thj, theo Lut quy hogch dO thj và 
Nghf d.inh sO: 37/2010/ND-CP ngây 07/4/2010". TrIch dan ni dung nhung diêu 
khoãn Lut và Nghj djnh ma cci quan chüc näng lam c sâ dê trã lâi Do'n khiêu nai 
cüa tôi nhu sau: 

- Tai k/wan 1 i'à 2 - Diu 61 - Luit Quy hoach dO lit! qi,y  dini: 
"Khoánl ": Các 1oii dat trong do thj phài duqc sir diing diing miic dIch, chüc nàng 
duçic xác dnh trong dO an quy hoach do thj dã duqc phê duyt. 
"K/wan 2 ": Vic quán 1' dat dO thj phài tuân thu các quy djnh cüa Lut nay, pháp 
1u.t ye dat dai và các van bàn pháp 1ut khác có lien quan. 

- Tii k/wan 1 và 2- Diu 16 - Nghj djn/i 37/2010/ND-CF quy djnh: 
"Khoan 1 ": Phân tich, dánh giá các diêu kin tr nhiên và hin trng ye kinh tê - xâ 
hi; dan so; lao dng; sü diing dat dai; hin trang ye xây dirng co s h tAng k' 
thut, ccc s ha tang xã hi, môi trueing cüa do thj. 
"K/ioán 2": Xác djnh tInh chat, mic tiêu, dng 1rc phát triên, quy mô dan so, lao 
dng, quy mô dat xây dirng do thj, các chi tiêu dat dai, ha tang xã hi, ha tang k 
thut cho dO thj phi hqp vâi các yêu cau phát triên cOa t&ng giao doan 10 näm, 20-
25 nàm. 

Qua ni dung diêu khoân Lut - Nghj djnh co quan chic nàng dã trIch dAn ô 
trên, klzOng có diêu kl,oán nào c/jo pizép tlzô'i gian quy Iioçzch kéo dài Izon 12 nan, 

I 
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n/nt viy. Các diu khoãn trén quy djnh, djnh hu&ng tm nhIn vi rnô cho co quan 
thirc hin cong tác quy hoach, ci the: "Lut quy Jiogch do thj yéu cáu phthi sz'r dyi'g 
dat dthig myc dich; Nghj djnh 37/2010/ND-CF quy djnh tarn nhIn vi rnO ye cOng tác 
quy hoçch phái dáp th'zgyêu cáu phát triên cia tfmg giai dogn 10 nàm hin tgi và Se 

có chiêu htrO'ngphát triên han trong 20 den 25 nám tái ". 
Tôi không hiu, ti sao ca quan chirc nàng UBNID thânh ph Gia Nghia li can 

cuir nhUng diëu khoãn Lut - Nghj djnh nay dê khãng djnh "COW tác qy hocchJreo 
han 12 nárn, dir an van chira thwc hiên vth vOn cOn tiêp tuc quy hoach khOng biêt den 

7J-7nao", là dã tl,tc lzin tlieo dángquy din/i phdp lut?.  
Là ngu.ri dan tôi không hiu du.rcc t.m nhIn vi mô cüa cong tác quy hoach, tôi 

chi hiêu theo mt each dan giãn, mânh dat cüa tôi dang duqc quy hoch treo dê ma 
dui&ng ngang nOi gitta duz?mg Ton Duirc Tháng vai du.r&ng Tong Duy Tan. Hin tai 
each math dat dang quy hoach khoãng 200rn vO phIa phãi dã hin hQu mt con 
duang ngang nôi dithng TOn fXrc Thàng vó du&ng Tong Duy Tan. Lui ye phia trái 
khoâng lOOm là ngã ba tiêp noi du&ng Tong Duy Tan nhp vào dining Ton Duirc 
Thàng. Cong tác quy hoch m& them con &r&ng ngang trên mãnh dat cüa tôi dê nôi 
thông giüa du&ng Ton Due Thãng và di.r&ng Tong Duy Tan thI qua nhiêu thrmg 
ngang gân nhau. Vâi mt d dan cu hin tai  không nhiêu, xung quanh vi trI quy 
hoch m& du&ng không có tnthng hçe, không có to chi.'rc ca quan hoc trung tam 
thuang mi nào, ca quan chuirc nãng quy hoch qua nhiéu duông ngang gân nhau 

,,trên cüng mt triic di.rxng _ thI qua lang phI. - 

Cüng vI cong tác quy hoach chua hcp l, dn tói tInh trng quy hoch treo mánh 
dat cüa tôi da han 12 nàm van chi.ra dirçic triên khai thirc hin. LuIi kliông ciio phép  
41i sao cc quan cli frc nâng có 1/thin quyn UBND than/i p/z3 Gia Ng/zta van ti:rc 
lz&n rôi dp dt bat ngwôi dan plzái tuân tl,ü?. CUng vi cong tác quy ho?ch treo dã 
dây nguai dan vào hoàn cãnh khó khan, han 12 nàm qua mãnh dat civa tOi thuc din 
quy hoach "dáng nglzTa là bj treo", tiên thuê dat tôi van dóng dêu hang näm, nhung 
không duçic cap giây phép xãy dirng nhà a, không thrqc chuyên dôi m1ic dIch si 
dung dat, nba không có - dat thI b bO hoang. Hêt nàm nay qua nàm khác tôi luôn 
mong rnôi cha dcii quy hoach dtrçic trien khai dé có dugc noi on djnh, nhurng cha 
dqi cüa tôi ngày càng vô v9ng. Không con dü kien nhân cha dcii them duqc nüa, tôi 
gui dan khiêu nii t&i Chü tjch UBND thành phô Gia Nghia dé nghj xem xét tháo gc 
quy hoach treo mánh dat cüa tôi. 

Hi dáp lai  Dan khiu nai  cüa tOi là van ban trà lai s& 1 647/UBND-QL-DT, iOi 
iii it sy' that vng. Thay mt Dáng Nba nu'ac t?i  sao các ca quan chuirc nãng CO thâm 
quyên UBND thành phO Gia Nghia không tuân thu nghiêm tue Lut dat dai và các 
Nghj djnh huàng d.n. Các diêu khoãn trIch dn cüa ca guan chuirc nàng khôngjiên 

tôi khiêu nai,  tOi khiêu ni can cuir vào guy djnh tai Diêu49 - LuIt 
Dat dai,diêu khoân nay tai  sao không duc nhäc tâi trong van ban trã 1&i.. 
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Dã hon 12 nàm qua cuc sng cüa tôi là t.rn bq, không có duçic can nhà n djnh 
dê & vi quy hoch treo. Tuôi tôi không con tré dé d dàng thay dôi noi mInh sinh 
sOng, nguyen vçng cüa tôi có duc mt noi a on djnh lâu dài trên mãnh dat cüa 
rnInh. Van ban Ira un so 164 7/UBND-QLDT - kl,oán 2 - cho phép Iôi dwçic xây 
dng nhà trim có thai Izçrn. Tôi không có nhu cu xây dxng nhà ttm d tip tic kéo 
dài cuc song tm bci them nia. 

Co s&, can cr d tOi khiu n.i là diu 49- LuiI dat dai 2013, Lut là do co quan 
Quôc hi cao nhât và duy nhât baI 1ahCãncu ut hThhphü ban hành Nghj 
djnh, quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu khoân cüa Lust, vi 4y Lut có tinh pháp 
1 cao hon Nghj djnh. Can cü khoãn 2 và 3 - diêu 49 - Lut dat dai 2013, mành aaI 

cüa tôi quy hoçzch treo dd hon 12 nàm nhu' vIy là sai so vói diu khoãn Luit dt 
dai quy djnh; dan chimg CIi the nhu sau: 

- Tii khoãn 2 và 3 diu 49- Lult dat dai 2013 uy djnh: 
"Khoãn 2": Tnr&ng hçip quy hoch si1 dçtng dat dã thrçc cong bô ma chira có kê 
hoch st'r ding dat hang näm cap huyn thl ngu&i si'r ding dat duçic tiêp tic sir diing 
và thrçic thirc hiñ các quyên cüa ngu&i sf1 diing dat theo quy djnh cüa pháp 
1ut.Tru&ng hcip dã có kê hoch si:r diing dat hang näm cüa cap huyn thI nglx&i sf1 
ditng dat trong khu virc phài chuyên rnlic dIch sfr ding dat và thu hOi dat theo kê 
hoch, duçic tiêp tVc  thirc hin các quyên cüa ngithi sfr diing dat nhung ko duçic XD 
mOi nhà a, cOng trInh, trOng cay lâu nàm; nêu nglx&i sfr diing dat có thu câu cãi tao, 
sfra chcra nhà &, cOng trInh hin có thI phãi ducrc CQ Nba mr&c có thâm quyên cho 
phép theo quy djnh cüa pháp lust. 
"Khoãn 3": Din tIch dat ghi trong ké hoach  sf1 diing dat hang näm cüa cap huyn 
dä duçic cong bO phài thu hOi dê thc hin dir an hoc phâi chuyên dOi mic dIch SD 
dat ma sau 3 nãm chua Co QD thu hôi dat hoc chua duc phép chuyên dOi mic dIch 
SD dat thi CQ nhà nuóc có thâm quyên phé duyt he hoch SD dat phài diëu chinh, 
hüy bó vic thu hOi hotc chuyên miic dIch dôi v&i phan din tich dat ghi trong KH 
sf1 ditng dat. Tri.r&ng hqp CQ nhà rn.r&c cO thâm quyên phê duyt KH SD dat ko diêu 
chinh, hüy bO hoc có diêu chinh, hüy bô nhimg ko cOng bô vic diêu chinh, hüy bO 
thI ngu&i SD dt ko bj hn chê ye quyén theo quy djnh tti khoàn 2 diêu nay. 

Lut Dt dai quy djnh khá rô rang, ti sao các co quan chfrc näng UBND thành 
ph Gia Nghia tinh DAk NOng vn quy hoach  treo mành dat cüa tOi dã hon 12 nàm 
nay d tOi phãi mt mOi ch& dgi khOng biêt den khi nào. 

KhOng chp thun v&i ni dung van bàn trã 1&i s& 1647/UBND-QLDT cUa co 
quan chf1c nàng, ngày 2 8/8/2020 tôi tiêp tic gfri don khiêu ni t&i Chü tjch UBND 
TP Gia Nghia, phãn hOi ye ni dung van bàn trà 1&i cüa Co quan chf1c nàng UBND 
thành ph Gia Nghia nhii vy là không dung vói Lut dat dai quy djnh, nhixng den 
nay tOi vk chira nhn thrgc kêt qua trã. 

Can eli Lu.t dt dai, Tôi vk tip tic khiêu nti v cOng tác quy hoach treo math 
dt cüa tôi nhir 4y là sai. KInh dê nghj UBND thành phô Gia NghTa tinh Däk NOng 
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thirc hin nghiêm tiic Diu 49- LuIt dat dai 201, tháo g& quy hogch treo dà hon 12 
nám cho mánh dat thing ten tói là: BI,i Xuán Hái - Quyên th dyng dat so AA023429 
(thia dat sO 479, t& ban dO so 5). 

Tôi xin Trân tr9ng cam on! 

Gia Nghia, Ngày 05 tháng 11 näm 2020. 
KInh &Yn 

Tài lieu kern theo: 
1/. Van ban so: 1647/UBND-QLDT ngày 14/8/2020 "V/v:Trd lài don khiéu ngi" 
2/. Dan khiêu ni ngày 08/6/2020. 
3/. Giây chrng nhn Quyên sir di1ng dat so AA023429 (ban photo). 
4/. Van ban so: 51/CV-QLDT ngây 09/04/2013 "Wv: Trá hO sa xin cOp giOy phép 

xOy dng". 
5/. Van ban s& 220/TNMT ngày 08/05/2020 "V/v: Xi't l M soxin chuydn myc dIch 

cza óngBIdXuOn Hái". 

c0s 
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