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SkL /TB-UBND Gia NghTa, ngày4 tháng 01 nám 2021 

THÔNG BAO 
A 9 9 Ket 1un cua dong chi Chu tch IIBND thanh pho 

• A A ti buoi T.ep cong dan ngay 07/01/2021  

Ngày 07/01/2021, 1nh do '(Jy ban nhân dan thành pM Gia Nghia t chirc 
tip cong dan djnh ks'. Chü trI, ông Do Tan Sircmg— Chü tjch UBNID thãnh phô Gia 
Nghia. Tham dir có lành do các don vj thành phô: Ban Tiép cOng dan; Van phOng 
HDNID-UBND; Thanh tra; phông Tài nguyen và Môi tm&ng; phàng Quãn 1 do thj; 
Ban Quân 1 dir an và Phát trin qu dt; Chi nhánh Van phOng däng k dat dai và 
Lãnh dio UBND các xã, phr&ng thânh phO. 

Ti bui tip cong dan, dã tip 20 h dan. Sau khi nghe kin phán ánh, kin 
nghj cüa các h dan và kiên các thành viên tham gia tai  buôi Tiêp cOng dan, ông 
D Tn Strong — Chü tjch UBND thãnh phô Gia Nghia kêt 1un chi dao  nhu sau: 

1. Di vâi kin nghj cüa ông Trn DInh Biên, dja chi: T dan pM 1, phtr&ng 
Nghia Dirc, thành phô Gia Nghia, tinh Däk NOng. Din thoai: 0984.122.737. N3i 
dung: Kiê'n nghj v vic bói thw&ng, ho trçr tái d/nh cit thuç3c hong myc Ditôig vành 
dal báo vç yen ho tit cáu Dák Nóng den cáu Ba Thông. 

- Bi thzthng cho gia dlnh 6.400.000 d/m2  thá'p han giá dá't tir ngâ tit td dan 
pM 1 tói nhà cong vy giá 6.800. 000 d/m2  cing môt tryc dztàng cing mç$t dt an ma 
dat cia gia dInh óng thâp han dogn dit&ng trên là không hp lj: Giao Ban quàn 1 
d%r an và Phát triên qu5 dat thành phô ,tiêp tiic kiên nghj, dê xuât Trung tam phát 
triên qu5 dat tinh Dák Nông rà soát, kiêm tra thrc tê tti vj trI các h dan kiên nghj 
dé xây dirng lai  don giá cho phü hçrp vâi thirc tiên và dung quy djnh pháp 1ut. Trên 
Co sâ do, giao Ban quán 1 dir an và Phát triên qu dat thành phô tOng hçp báo cáo 
cüa các don vj, tham muu UBND thành phô van ban trá 10'i cho cong dan di.rçic biêt 
theo quy djnh, xong tri.ràc ngày 25/01/2021. 

- ChInh sách hO trcr O'n djnh dài sing, h3 trçl dào tgo chuye2n ddi ngh và tim 
kiêm vic lam: Giao Ban quãn 1 dir an vá Phát triên qu5' dat thành phô chü tn phôi 
hqp vâi UBND phi.thng NghTa Dirc và các don vj Co lien quan kim tra, rà soát lai 
toàn b hO so cüa h gia dInh vâ có van ban trâ 1i dfrt dim kin nghj cUa cong dan 
theo quy djnh. Báo cáo kêt qua giâi quyêt ye UBND thành pM, xong truâc ngày 
15/01/202 1. 

2. Di vâi kin nghj cüa bà Vu Thj Th&m, dja chi: T dan ph6 3, phuing 
Nghia Trung, thành phô Gia Nghla, tinh Däk Nông. Din thoai: 0982.243.383. N5i 
dung:Dé nghj cci quan chic náng cap GCNQSD dat cho gia dlnh bà dO'i vol thi-a 
dat sO 1018, tO bàn dO sO 06, phw&ng Nghia Trung. 
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Giao phông Tài nguyen và Môi tru&ng thành ph khng djnh vic dü diu 
kiên cap GCNQSD dat, neu vithng mac thI tiêp tic theo döi và kiên nghj, dé xuât 
Si Tài nguyen và Môi tru&ng tinh Dák Nông dê xin kiên hung dan giãi quyêt Va 
Co van bàn hiiàng dan, trâ lOi kiên nghj cüa h gia dInh theo quy dnh. Xong truâc 
ngày 15/01/2021. 

3. Di vth kin nghj cüa bà Nguyn Thj Müi, s din thoti: 0916.583.122, 
dja chi: To dan phô 3, phuOng Nghia Trung, thành phô Gia Nghia. N5i dung: Kiên 
nghj xem xét hzy Quyét djnh so 315/QD-UB ngày 04/10/2005; Hüy thông báo nç5p 
tiênth dung dat sO LTB2060613-TK0000063TBCCT ngày 03/01/2020 cüa Ciii cyc 
thuê khu vtc Gia Nghta — Dák Glong vO'i sO tiên là 396.900.000 dOng và cap 
GCNQSD dat cho gia dInh ha khOngphái n5p tiên sz't dyng dat vái 113 m2. 

Giao phOng Tài nguyen và Môi trixng thành pM chü trI pMi hqp cacdcrn vi 
có lien quan, tham mixu UBND thành phô van bàn trâ Ru dirt diem các kiên nghj 
cüa ht gia dInh, tránh tInh trng cong dan kiên nghj nhiêu lan, xong tnxâc ngày 
14/0 1/202 1. 

4. D& vói kin nghj cüa ông Hoàng Phó Lien, s diên thoai 0365.455.758, 
thuung trü tai:  To dan phô 2, phumg NghTa Tan, thành phô Gia Nghia. Ni dung. 
Dé nghj cc' quan xem xét vic hiên dat lam dwàng tgi phzt&ng Nghia Tan. 

H gia dInh ông Hoàng Phó Lien dâ np don trirc tip cho phông Tàinguyên 
và Moi tnx?Yng thành phô, giao phOng Tài nguyen và MOi trithng thành phô chü trI 
phôi hçup vi các don vj lien quan tiên hành kiêm tra thirc tê, dôi chiêu quyhoch 
xem xét giài quyêt và có van bàn trà Ru kiên nghj cho h gia dInh duçuc biêt theo 
quy ctjnh. Xong trithc ngày 25/01/2021. 

5. Di vói kin nghj cüa ông Nguyn Van Sinh, dja chi: Bon Srê U, xã Däk 
Nia, thãnh phô Gia Nghia, tinh DAk Nông. Din thoi: 0982.660.598. Ni dung: 
kiên nghj xem xét, giái quyêt và cap giáy ching nhan  quyên st dyng dat cho h gia 
dInh tgi dy an hO dp thiy lcii Dák Rial. 

Giao Ban quãn l dir an và Phát trin qu d.t thành pM chü dng lam vic 
vth Cong ty TNHH MTV khai thác CTTL Dãk Nông — Chi nhánh thành phô Gia 
NghTa kiêm tra vj trI dat dA den bü hay chua, có näm trong ranh dr an Thüy din 
Däk Rial và có van bàn trá lôi drt diem kiên nghj cUa ông Nguyen Van Sinh theo 
quy djnh. Báo cáo kêt qua giài quyêt ye UBND thành phô, xong truóc ngày 
15/01/2021. 

6. Di vói kin nghj cüa ông Phan Van Cu, sé, din thoi: 0937.423.555, 
thu?sng trü tai:  To dan phô 10, phu&ng Nghia Thành, thành phô Gia NghTa. Ni 
dung: Kiên nghj C'hz tjch, Phó hi tich, can bç5 quán lj dO thj và d/a chInh xâ Dàk 
R' Moan, dà và dang cO thai d lam nga, bao che dé s vic Ong Trán C'ánh lan 
chiêm, xáy dmg tráiphép trên dat cOng ma khOng có day di GCNQSD dat. 

V Vic nay, UBND thành pM d chi dao  UBND xã Dak R'Moan xir 1 kin 
nghj cüa h ông Phan Van Cu tai  (Cong van sO 2100/UBND-YT'r ngày 02/10/2020; 
Thông báo sO 600/TB-UBND ngày 09/10/2020; Cong van so 2596/UBNID-TTr 
ngày 08/12/2020; Cong van 2672/UBND-TTr ngày 18/12/2020 và COng van so 
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15/UBND-VP ngày 06/01/2021). Yêu cu Chü tjch UBND xã Däk R'Moan nghiêm 
tüc trong vic thrc hin kiên chi do cüa Lãnh dao  UBND thành phô. Giao cho 
UBND xâ Däk R'Moan chü trI môi h gia dInh và các don vi có lien kiêm tra,rà 
soát li toàn b ni dung kiên nghj cüa h gia dInh và có van bàn trâ 1i dirt diem 
kin nghj cho h gia dInh diiçic biêt theo quy djnh. Báo cáo kêt qua xir 1 ye UBND 
thành phô truâc ngày 15/01/202 1. 

7. D& vâi kin nghj cUa Nguyn Quc Dung, dja chi: T dan ph 4, phu&ng 
Nghia Tan, thành phô Gia Nghia, tinh Däk Nông. Din thoi: 03 67.194.294. N5i 
dung: Kiên nghj vic chuyén myc dIch th dat dat cia h gia dInh chwa dwctc giái 
quyêt tgi to dan phO 4, phwông Nghia Tan. 

Giao phông Quân 1 do thj thành ph chü trI phi hçip vâi UBND phix&ng 
Nghia Tan và các dcm vj có lien quan kiêm tra, rà soát lai  thirc tê dê trà ki cho h 
gia dInh duçc hay không dtxqc, nêu diêu chinh duçic quy ho?ch thI tham mini 
UBND thành ph phê duyt diêu chinh. Xong trong tháng 01/2021. 

8. Dé,i vói kin nghj cüa ong Nguyn Van ChInh, s din thoti: 
0976.588.052, thu&ng trü tai:  To dan phô 1, phu&ng NghTa Thành, thành phô Gia 
Nghia. N5i dung: Kiên nghj vic cci sà ggch block hiy hoqi mOi trwàng, lan chiêm 
lông lé dwô'ng, lan chiêm dat trái phép, xây dyng nhà xzthng nàm 2020 tráiphép tqi 
tO dan phO 5, phwô'ng Nghia Pith, thành phO Gia Nghza. 

Di vâi ni dung nay, UBND thành ph dã trà li cho ông Nguyn Van 
Chinh ti Cong vAn so 2649/UBND-TTr ngày 16/12/2020. Vy, UBND thãnh phô 
thông báo cho ông di.rçic biêt, thc hin. 

9. D& vói kin nghj cüa ông Phan DInh M, trü ti t dan ph 2, phithng 
Nghia Tan, thành phô Gia Nghia. Din thoi: 0915.376.790. Ni dung: Kiên nghj 
vic phông Tài nguyen và Mói trzrô'ng thành phO khóng giái quyét ho so' chuyén dói 
myc dIch th dyng dat cia con gái Ong là Phan Thj Thanh Thiy, X l dOi vó'i vic 
sai lch tQa d tqi khu vc dithng 3/2 so vó'i quy hoqch chung dO thj Gia Ngha. 

- Kiln nghj vic phông Tài nguyen và MOi trwô'ng thành phO' khOng giái 
quyêt ho so' chuyên dOi myc dIch th dyng dat cia con gái Ong là Phan Thj Thanh 
Thiy: Vic nay UBND thành phô dã chi dao Thanh tra thành pM thrc hin ti 
Thông báo so 707/TB-UBND ngày 15/12/2020, xong trwrc ngày 25/12/2020, 
nhung den nay UBND thành phO vn chua nh.n duçic kt qua giãi quyt. Yéu 
câu Thanh tra thành phO kiêm tra lti toàn b ni dung don kin nghj cüa ông 
Phan Dmnh M5 dê tham muu cho UBND thành pM vAn bàn trã 1yi düt dim kin 
nghj cüa ông theo dung quy djnh, tránh tInh tr.ng cong dan birc xüc, khiu kin 
kéo dài, vuçit cap. Hoàn thành trtthc ngày 25/01/2021. 

- Xi lj dli vài vic sai loch tQa d tqi khu vtc dw&ng 3/2 so vài quy hoqch 
chung dO thj Gia Ngha: Giao phOng Tài nguyen và MOi trung thành pM chU trI 
phôi hçip yói các don vj lien quan kiém tra 'ai toàn b ho so cüa ông, khc ph%lc 
van e sai lch t9a d giva thrc t và quy hoch (tuyn &rô'ng 3/2), d tham mini 
cho UBND thành phô hu&ng xü l, giài quyt dirt dim kin nghj v vic chuyn 
miic dIch sü dat cüa Ong theo quy dlnh. Xong truâc ngày 15/01/2021. 
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10. Di vâi ni dung kin nghj cña bà Dào Thj Scm (vçi ông Trn Van Pha, 
dã ly hon nàm 2008), so diên thoai 0919.027.354, thithng trt ti: To dan phô 3, 
phithng Nghia Tan, thành phô Gia NghTa. Nç3i dung: Dê nghj giái quyêt vic thu hôi 
dat cüa Cong ty CO phân Thin Tam Dàk NOng. 

Lien quan dn ni dung nay, Uy ban nhân dan thãnh ph dã d nghj, chi dao 
cac dGn vj thijc hin tai rat nhiêu van ban: Thông báo so 562/TB-TJBND, ngày 
28/8/2020; Thông báo so 626/TB-UBND ngày 30/10/2020; Cong van so 
2259/UBND-TNMT ngày 21/10/2020; Cong van so 2307/UBND-TNMT ngày 
28/10/2020; Cong van so 2715/UBNID-TNMT ngày 28/12/2020. Trong do, UBNID 
thành phô dê nghj, yêu câu các donvj: Sâ Tài nguyen và MOi tru&ng tinh Dàk 
Nông, PhOng quân 1 do thj thành phO, UBND phung Nghia Tan báo cáo kêt qua 
thirc hin ye UBND thành phô. Tuy nhiên, den nay UBND thành phO chua nhn 
duçic báo cáo Sâ Tài nguyen và Môi trtthng tinh Dàk Nông, phOng Quân 1 dO thj 
thành phO. Yêu câu phOng Quán 1dO thj thành phô, nghiêm tüc thirc hin, gi:ri báo 
cáo thrc hin ye UBND thành phO (qua phông Tài nguyen và MOi trithng thành 
phO) tri.rOc ngây 15/01/2021. Giao phông Tài nguyen và Môi trung thânh phô lam 
vic tric tiêp vIi Trung tam do dac  và Tu van tài nguyen môi tru&ng tinh, Trung 
tam Phát triên qu5 dat tinh dê có két qua trã Ru cho hO gia dInh dugc biêt và báo 
cáo kêt qua giri UBND tinh. Xong trithc ngày 25/01/2021. 

11. Di vói kin nghj cüa bà Nguyn Thj Thom, tth tai  t dan phô 5, phumg 
Nghia Thành, thành phô Gia Nghra. Din thoai: 0385.682.456. Ni dung. Dê nghj 
cc quan chüv nàng xem xét cho h5 gia dmnh duçic chuyén dói myc dIch th dyng dat 
tçii tO dan phO 5, phwôiig Nghia Thành. 

Giao phOng Quãn 1 do thj thành ph chü trI pMi hcrp vâi phOng Tài nguyen 
và Môi trueing thành phô, UBND phu&ng Nghia Thành và các don vj có lien quan 
kiêm tra, rà soát lai thirc tê so vri quy hooch trá Rui trrc tiêp cho hO dan duvc biêt. 
Tnr?ng hqp diêu chinh ducuc quy hoach  thI tham muu UBND thành phô diêu chinh 
quy hoach  theo quy djnh. Xong trong tháng 01/2021. 

12. Di vOi nOi  dung kin nghj cüa ông Nguyn Vit Thci, s din thoai: 
0974.082.00 8, thuing trü tai  to dan phô 2, phithng Nghia Trung, thành phô Gia 
NghTa. Ni3i dung: Kiên nghj cc quan ch&c nàng xern xét vic cap dat tring vái Ong 
Nguyen Khàc Thi'y tgi lô tái djnh cu' G7, tà bàn dO d5c 4p, dzt&ng Bác — Nam giai 
dogn 2. 

Giao phông Tài nguyen và MOi tri±ng chü trI phi hp vâi các don vj cO lien 
quan kiêm tra, rà soát lai  toàn b hO so cap GCNQSD dat cüa ông Nguyen Viêt 
Tho và Ong Nguyen Khäc Thüy dê tham mini cho UBND thành phO van ban hithng 
xtr l và trâ Ru kiên nghj cüa Ong theo quy djnh. Xong trixóc ngày 15/01/2021. 

13. Di vói nOi  dung kin nghj cUa ông Nguyn Ng9c Tin, dja chi: Thôn 
Tan An, xã Däk R'Moan, thành phô Gia NghTa. N5i dung: Kiên nghj ye vic bOi 
thwô'ng, hO tro' tái djnh cu' du' an Thzy din Dák R 'Tih. 

Giao Thanh tra thành ph chü trI phi hçup vâi Thüy din Däk R'Tih va các 
dun vj có lien quan kiêm tra, rà soát lai  ho so cüa ông Nguyen Ng9c Tiôn dOi yj 
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vic b trI tái djnh cii ti Thüy din Däk R'Tih và có van bàn trá Rn kin nghj cüa 
ông ducic bitt theo quy djnh. Báo cáo kêt qua giãi quyêt ye UBND thành phô, hoàn 
thành trong tháng 01/202 1. 

14. Di vói ni dung kin nghj cüa bâ Ducing Thj Hue, dja chi: Thôn Tan 

An, xã Dak R'Moan, thành phô Gia Nghia. Nç5i dung. Kiên nghj ye viçc bói thw&ng, 
hó trçl tái djnh cu' d an Thiy diçn Dàk R 'Tih. 

Giao cho Ban Quán 1 Dr an và Phát trin qu5 dt thành ph chü trI phéd hqp 
v6i Thüy din Däk R'Tih và các don vi có lien quan kiêm tra, rà soát 1aj  toàn bô ho 
scr lien quan den vic bô trI tái djnh cii cüa bà Duang Thj Hu tai  dr an ThUy din 
Däk R'Tih va có van bàn thông báo, trã R kiên nghj cho bà ducic biêt theo quy 
djnh. Báo cáo kêt qua xü 1", giãi quyêt ye UBND thành phô. Xong trong tháng 
01/2021. 

15. D& vth ni dung kin nghj cüa ông D Van Chithng, dja chi: Thôn Tan 
An, xã Däk R'Moan, thành phô Gia Nghia. Ni5i dung: Kiên nghj ye vic ma dwàng 
di vào ray cho h5 gia dInh do xây dyng hgng myc ngám 18— Thzy din Dák R 'Tih. 

Giao cho xâ Däk R'Moan chü tn ph& hçip vâi Thüy din Däk R'Tih và các 
don vj có lien quan m?i hi gia dInh len lam vic trirc tiêp, rà soát, kiêm tra vâi thirc 
tê dê xü l dirt diem kiên nghj cüa h gia dInh. Báo cáo kêt qua giài quyêt, khó 
khän, vuàng mac (neu co) ye TJBND thành phô. Xong triiâc ngày 15/01/2021. 

16. Di vâi kin nghj cüa bà Ta Thj Gái, s din thoai: 08 12.200.009, thixng 
trU tai:  To dâxi phô 1,phuông Nghia Tan, thành phô Gia NghTa. Nç3i dung: Kiên 
nghj ye vic bà Nguyen Thj Phài xáy dng nhà trái phép chu'a du'cxc cct quan có 
thâm quyên xii' l, giái quyêt và vic cap GCNQSD dat ciia ha Phó'i. 

- Ki4n nghj v vic ha NguyEn Thj Phái xdy c4mg  nhà trái phép chwa du'crc 
ccx quan có thâm quyen xi lj, giái quyêt: Vic nay, UBND dä chi dao  phông Quan 
1 do thj thành phô thirc hin tai  Thông báo so 700/TB-UBND ngày 09/12/2020 và 
phông Quãn l do thj thành phô cia có Báo cáo so 0 1/BC-QLDT ngày 06/01/2021. 
Giao phông Quãn l do thj thành phô chU tn, phôi hçip vói các don vj có lien quan 
kiem tra, rà soát lai  toàn b ho sci có lien quan dn vic xây dimg nhà cüa bà 
Nguyen Thj Phói. Tham mi.ru cho lânh dao  UBND thành ph huàng xü l, giãi 
quyet và van bàn trâ 1i cho h bà Ta Thj Gái dusc biêt theo quy djnh. Hoàn thành 
tnthc ngày 15/01/2021. 

- Vic cap GCNQSD,  dat ciia bà Phái: Giao phông Tài nguyen và Môi 
tnungthành phô chU trI, phôi hqp vOi Chi nhánh yn phông däng k dt dai thành 
phO kiêm tra, xem xét vic cap GCNQSD dt cüa bà Nguyn Thj Phâi. Báo cáo k& 
qua xi l, giãi quyêt, cho lanh dao UBND thành ph và tham muu UBND thành 
phô van bàn trã Rn cho h bà Ta Thj Gái duqc bi& theo quy djnh. Hoàn thành tnrOc 
ngày 15/01/202 1. 

17. Di vâi kin nghj cüa ông Nguyn Manh Hung, dja chi: T dan ph 1, 
phumg NghTa Tan, thành pho Gia NghTa. Ni dung.' D nghj cci quan chiiv náng 
lam rô ho so' tách th&a, chuyên nhzrcing ciia Ong Hoàng Van Thing cho 02 con là 
Hoàng Thj Diên và Hoàng ('hI ThQ, trong dt an H Ha Gia Nghia; Kièm Ira vic 
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xdy drng tráiphéptgi vj trIdi din tim rza xe "Dá Xanh" giáp d& nhà óng (ha) 
Hong — Hang tgi tO dan phO 1, phu'àng Nghia Tan. 

Ni dung kin nghj cüa ông dâ disc UBNID thành ph giao Thanh tra thành 
phô giài quyêt. Yêu câu Thanh tra thành phô tham mi.ru UBND thành phô van bàn 
giâi quyêt kiên nghj cüa ông ducic biêt theo quy djnh, xong trthc ngày 15/01/2021. 
Ngoài ra, kiêm tra them ni dung: Ho so tách thüa, chuyên nhuqng cüa ông Hoàng 
Van Thông cho 02 con là Hoàng Thj Diên và Hoàng ChI Thç, trong dr an Ho Hi 
Gia Nghia; Vic xây dimg trái phép ti vj trI dôi din tim rCra xe "Dá Xanh" giáp 
dat nhà ông (bà) Hông — Hang ti to dan phô 1, phi.ring NghTa Tan. Báo cáo kêt 
qua giãi quyêt ye UBND thành phô truãc ngày 25/01/2021. 

18. Di vói kin nglij cüa ông Nguyn Van Thüy, s din thoi: 
0706.101.555, dja chi: To dan phô 3, phung Nghia Phü, thành phô Gia Nghia. N3i 
dung: Dê nghj co' quan ch&c náng the hin du'&ng dan sinh trên GCNQSD dat. 

Giao UBND phsmg Nghia Phü chü tn phéi hçrp vâi phông Tài nguyen và 
Môi tru&ng thành phô, phông Quãn i do thj, Cong an tinh và các don vj có lien 
quan kiêm tra, rà soát thirc tiên dung dan sinh cüa các hO dan dang sinh song tai vj 
trI thu hOi dat lam khu tái djnh cu Cong an tinh dê xü l kiên nghj cüa hO dan Va có 
van ban trã Ru cho ông Nguyen Van Thüy duçuc biêt theo quy djnh. Báo cáo kêt qua 
giâi quyêt, khó khan, vu&ng mac (neu co) cho lãnh do UBND thành phô. Hoãn 
thành truâc ngày 15/01/2021. 

19. Di vOi kin nghj cüa bà Phm Thj Hoa, s din tho.i: 0387.184.525, 

thuiung trñ tai:  To dan pho 5, phithng Nghia Tan, thành phô Gia Nghia. Ni dung. 

Dê nghj th l bà Nguyen Thj Hwcmg Giang, nguyen là cOng chzc Tw pháp — Ho 
tjch phu-Ong Nghia Tan dâ vi phgm quy djnh pháp !ut trong thi hành cOng v; Dê 
nghj Cu' quan ch&c náng xem xét cap GCNQSD dat cho gia dInh ha Bii Thj Chân 
tgi phithng NgIña Tan. 

- D nghj xt lj ha Nguyen Thj Hwoi'zg Giang, nguyen là cOng chzc Ttrpháp 
— Ho tjch phzthng Nghia Tan dâ vi phgm quy djnh pháp lut trong thi hành cOng 
vii: Vê vic nay, UBND phung Nghia Tan dä ban hành Kêt lun so 01/KL-UBND 
ngày 22/9/2020, ye vic kêt 1un nOi dung tO cáo dôi vâi bà Nguyen Thj Huong 
Giang — nguyen là cong chirc tu pháp phu&ng NghTa Tan. Nêu bà không dông v&i 
Kêt lu.n so O1/KL-UBND ngày 22/9/2020 cüa UBND phung Nghia Tan thI yéu 
câu bà chuyên don den Thanh tra thành phO dê duçuc giài quyêt. Giao Thanh tra 
thành phô kiêm tra, xác minh lai  toân bO nOi dung don cüa bà Ph?m Thj Hoa dê 
tham mi.ru UBND thành phô xü 1, giài quyêt theo quy djnh. 

- D nghj Cu' quan chic nàngxem xét cá'p GCNQSD ddt cho gia dmnh ha BIi 
Thj chan tgi phithng Nghia Tan: Dôi vâi nOi  dung nay, Chü tjch UBND thành phô 
dã chi do phông Tài nguyen và Môi truông thành phô thirc hin ti COng van so 

16/UBND\TP ngày 06/01/2021. Giao phông Tài nguyen và MOi trung thành phO 
chU trI, phôi hçp vâi các don vj lien quan kiêm tra, dê xuât hucng xr 1 và tham 
muu cho UBND thành phO van bàn trâ R kiên nghj cüa bà Büi Thj Chân theo quy 
djnh. Báo cáo kêt qua xir 1, giài quyêt cho lãnh dto UBND thành phO truc ngày 

15/01/2020. 
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20. Di vâi kin nghj cüa ông Nguyn Van Dip, s din thoü: 
0989.824.999, thung trü ti: To dan phô 3, phi.thng Nghia Due, thành phô Gia 
NghTa. Ni5i dung: Dé nghj xem xét vic tách phán dwông di cho các h5 dan ben 
trong ra khói GCNQSD dat cia óngdê các hç5 dan có dzt&ng di igi tgi to dan phO 3, 
phwàng Nghi D&c (Nç5i dung cy the có don kern theo). 

Yêu cu ông thrc hin theo Cong van s 04/TNMT ngày 05/01/2021 cüa 
phông Tài nguyen và Môi tri.thng thành phô. Giao phông Tài nguyen và Môi trtthng 
thành phô chü trI phôi hçip vâi các dan vj có lien quan kiêm tra, xác mmli hin 
trng eác hO dan sinh song a day và con duang di chung cUa các hO dan dê tham 
muu UBND thành phô hucng xü l, giài quyêt. Truông hçp vuqt thâm quyên thI 
tham muu UBND thành phô báo cáo UBND tinh xin kiên chi dao.  Xong truac 
ngày 20/01/2021. 

Trên day là kt 1un, chi do cña dng ehI D Tn Sucrng — Chü tjch UBND 
thành ph ti bui tip Cong dan djnh k' ngày 07/01/2021, yêu cu các phông, ban, 
dan vj có lien quan triên khai thçrc hin./. 

No'i n/i (n: 
- TT. HDND tinh (b/c); 
- Thanh tra tinh (b/c); 
- TT, Thành iy (b/c); 
- TT. HDND thành phô (b/c); 
- Ban Tiép Cong dan tinh; 
- Van phông DKDD tinh; 
- CT, các PCT UBND thành pho; 
- Các phOng, ban, don vj lien quan; 
- Phông Ni vi thành phô; 
- UBND các xã, phumg; 
- Cong an thành pho; 
- Trang Thông tin din tü thành pho; 
- Các h dan có lien quan; 
-LDVP; 
- Liru: VT, (BTV). 

TL. CHU T!CH 
KT. CHANH VAN PHONG 
PRO CHANH VAN PHONG 
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