
UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO G!A NGHTA 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Gia Nghia, ngày2 tháng 01 nám 2021 S:,LjJ /UBND-QLDT 
V/v trã 1?i kin nghj cüa ông 

Nguyn Van Triu 

KInh gui: Ong Nguyn Van Triu 
Dja chi: To dan phô 1, phu?mg NghTa Trung, thành phô Gia Nghia, tinh Däk Nông. 

Uy ban nhân dan thànhphô GiaNghTa nhn dtrqc Dcrn d nghj cüa ông 
Nguyen Van Triu; dja chi: To dan phô 1, phuing Nghia Trung, thành phô Gia 
NghTa, tinh Däk Nông. Ni dung: Dê nghj co quan chüc näng cho phép gia dInh 
ông duçic dimg li nhà theo düngdin tIch và kêt câu nhà ma ông Nguyen Van 
Triu dã tháo di dê bàn giao mt bang theo cam kêt truôc day. 

Xét Báo cáo s 11/BC-QLDT ngày 18/01/2021 cüa phông Quàn 1 do thj 
thành phô Gia Nghia, UBND thành phô Gia NghTa Co kiên nhu sau: 

1. Dng vi d nghj dirng 1?,i nhà theo dung din tIch và k& câu nhà ma 
tnrc day ông Nguyen Van Triu dã tháo dc dê bàn giao mt bang vâi diêu kin h 
dan phái cam kêt không nhn tiên den bü và t1r tháo d cong trInh khi nhà nuôc 

thi;rc hin quy ho.ch, không vi ph.m chi gith xây dtmg cüa dung Nguyen Thai 

HQC. 
2. Giao UBND phiRing Nghia Trung kim tra, giám sat vic drng 1i nhà 

cüa h dan dam bão dung vâi quy mô và két câu nhà truâc day dã tháo di và 1p 
cam kêt vâi h dan truOc khi cho phép dirng 1i nhà. 

3. Giao Di Quán l tr.t tr cành quan dO thj thành ph phi hqp vâi UBND 
phuèng Nghia Trung kiêm tra, giám sat vic dimg 1i nhà cüa h ông Nguyen Van 
Triu dã cam kêt. 

4. PhOng Quãn 1 do thj thành phé chu trách nhim d& vâi d xut ti Báo 
cáo so 11/BC-QLDT ngày 18/01/2021, phôi hçp vâi UBND phumg Nghia Trung 
xác djnh chi giâi xây dirng cüa dung Nguyen Thai H9c dê lam c s cho nguYi 
dan dmg 1ii nhà. 

(Gü'i kern Báo cáo s 11/BC-QLDT ngày 18/01/202] cza phông Quán l do 

thj thành phO Gia Nghiz). 
Trên day là kin cüa UBND thành ph Gia Nghia v vic trâ Ru kin nghj 

cüa ông Nguyen Van Triu dê ông và các dan vj có lien quan triên khai thirc hin./. 
KT. CHU T!CH 

-L.00HUTICH 
PHO c".. 

ach Cãnh T!nh 

No'i n/i in: 
- Nhu trén; 
- CT, các PCT UBND TP; 
- Länh dao Van phông; 
- Phông Quân 1' do thj; 
- UBND P. Nghia Trung; 
- Di QLTTCQDT thành phô; 
- Ban TCD thành phO (d/b); 
- VT, QLDT. 



UBND THANH PHO GIA NGHTA CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
PHONG QUAN LY oO THI Dc Ip - Tr do - Hnh phüc 

S& 41 /BC-QLDT Gia Nghia, ngày 1/'tháng oLnam  2021 

BAO CÁO 
Lien quan dn xi J Don kin nghj cüa ông Nguyn Van Triu; 

d!a chi: To dan pho 1, phu'o'ng Nghia Trung. 

Kinh gi:ri: UBND thành ph Gia Nghia 

Thirc hin kin chi do cüa UBND thành ph Gia Nghia ye vic xir 1 don 
kiên nghj ciia ông Nguyen Van Triu; dja chi thu&ng trü: To dan phô 1, phung 
Ngha Trung, thành phô Gia Nghia. 

Sau khi ly kin cüa các don viva  tang hçp các h so có lien quan, phông 
Quãn 1 do thj báo cáo UBND thãnh phô Gia NghTa nhu sau: 

1. Nguyen nhân cüa vic dmg lai  nhà. 

Näm 2016 th%rc hin dr an du tu xây dirng cong trInh: Dumg Y Bih A lé ô 
(nag là du?ng Nguyn Thai H9c); h ông Nguyen Van Triu (cüng vâi 03 h khác 
là añh em, cha mc rut) có nhà trên dat bj thu hôi dê thi cong xây dirng duông Y 
Bib A lê ô. Tuy nhiên trong do chi có 01 h dü diêu kin di.rçc h'tthng tiên bôi 
thung vô nhà; 03 h con 1i, trong do có h ông Nguyen VAn Triu không dü diêu 
kiin duçic hiiâng hen bôi thung ye nhà a. VI vy ti thai diem do, 03 h nay 
không dông bàn giao mat  bAng dê thi cong xây dimg cong trInh nêu trên. 

Dê vic giái phóng mat  bng ding tin d,tji thai dim do UBND phuang 
Nghia Trung dã l.p bàn cam kêt vai các h dan nêu trên và thông nhât cho phép 
các ho duc lam lai nhà lüi vào trong ranh giâi phóng mat  bang thI ông Nguyen 
Van Triu và các h khác mi chju bàn giao mat  bAng. Sau khi tháo d cAn nba và 
bêp cO din tich 32,35m2  (Két câu. móng xáy dá, tirô'ng xáy l&ng, nén lang x1 máng, 
khung cç3t go, mái lop ton) dê bàn giao mat  bAng, nhung sau do chua CO diêu kin 
de dirng li nba; den nay h ông Nguyen VAn Triu có nhu câu dimg li cAn nhà 
nêu trên de sinh song. Tuy nhiên vi trI dimg nhâ cüa ông Nguyen VAn Triu thuc 
quy hoach  drnmg; do dO UBND phuang Nghia Trung dA yêu câu ông Nguyen VAn 
Triu thimg vic thi cong dirng lai  nba. Tr dO, ông Nguyn VAn Triu có kiên nghj 
nhu ni dung don kern theo. 

2. Be xuât huàng xfr 1': 

D tránh du lutn không tt, mt lông tin trong nhân dan dôi vó'i chInh quyên 
dja phuong khi dA cam kêt vâi các h dan, phông Quãn l do thj thành ph d xuAt 
UBND thành phô chi do nhu sau: 

Thng nht vai d nghj dung 1i nba theo diing din tIch và kt c.0 nba ma 
truâc day ông Nguyen VAn Triu dA tháo d dé bàn giao mat  bang vai diêu kin h 
dan phái cam kêt không nh.n tiên den bü và tr tháo d cong trInh khi nhà nuâc 

I 



th%rc hin quy ho?ch, không vi phm chi gi1i xây dimg cüa du&ng Nguyn Thai 
H9c. 

Giao UBND phu&ng Nghia Trung kim tra, giám sat vic dirng lai  nhà cña 
h dan dam bào dung vài quy mô và két câu nhà tnràc day dã tháo d và 1p cam 
kêt vói h dan truc khi cho phép drng 1i nhà. 

Giao Di Quãn 1 trt tr cãnh quan do thj thành pM pMi hqp vài UBND 
phithng Nghia Trung kiêm tra, giám sat vic drng lai  nhà cüa h ông Nguyen Van 
Triu theo quy djnh. 

(Gii kern don kiln nghj cia óng Nguyen Van Triu, Báo cáo Sc4 319/B C-
UBND ngày 10/12/2020 và Báo cáo so 272/BC- UBND ngày 28/9/2020 cza UBND 
phwàng Nghla Trung; Biên bàn kiêm kê dánh giá thit hgi ye dat dcii và tài san 
ti-en dat cia Trung tarn phát triên qu9 dat thj xa Gia Nghia (nay là Ban 
QLDA &PTQD thành phO Gia NghI~i)) 

Trên day là Báo cáo cüa phông Quân 1$' dO thj v vic xi:r l don kin nghj 
cUa ông Nguyn Van Triu, kInh trInh UBND thành phô xem xét, chi do./. 

No'i nhn: 
- Nhtr trén; 
- Ban TCD thành ph; 
- Ong Nguyen Van Triu (dia chi: 
T DPI; phuingNghTa Trung); 

- Lãnh do phông; 
- Ltru VT, Ch. 

KT. TRU1NG PHONG 

 

Lê Cong Thu 

2 

4 



U'' BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
PHIXNG  NGHIA  TRUNG Dc 1p -  Ttr do -  Hanh phüc  

S6: 272/BC4JBND Nghia Trung, ngày 28 tháng 9 nãm 202C 

BAO CÁO 
V vic xir 1 vi phim trong linh  vIrc  hoat dng xây diyng 

Can cü nghj djnh 139/ND-CP, ngày 27/11/2017 quy djnh xir pht vi 
phm hành chInh trong hoat dng dâu tu xây dmg; khai thác, chê biên, kinh 
doanh khoáng san lam 4t 1iu xây drng, san xuât, kinh doanh vt 1iu xây 
dirng; quán 1' cong trInh ha tang k thutt; kinh doanh bat dng san, phát triên 
nba a, quãn 1 sir dimg nhà và cong sa; 

UBND phi.thng Nghia Trung báo cáo k& qua xir 1 vic xay dirng trái 
phép cüa ông Nguyn Van Chiên tai  TDP 1, phung Nghia nhu sau: 

•Ngày 14/9/2020, UBND phuang dãphi hQp. vâi Di QLTTCQDT 
thành phô kiêm tra cOng trInh ho ông Nguyen Van Chiên ghi nhn hin trng 
nlnx sau: cOng trInh dimg trén nên xi mäng, vách thung ton cu, mái 1çp ton, 
din tIch (3,5x5)m2. Do gia dInh không hçTp tác lam vic nen UBND phi.rO'ng 
mâi ông Nguyn Van Chién ngày. 17/9/2020 len UBND phu&ng lam vic. 

Ngày 17/9/2020 UBND phrnmg lam vic vâi Ong Nguyn Van Chiên, 
qua kiêm tra h gia dInh có dat thô cu UBND phu&ng yêu câu ông chuyên dOi 
vj trI dat thô cu và hoàn thin thu tiic xin cap phép xây dirng theo quy dinh, h 
ông dã cam kêt sé bô sung và hoàn thin giây phép xây dijng (Kern theo biên 
bàn lam vic so 12/BB-LV ye cong trInh cüa ho ông Nguyen Van Chiên tai 
TDP 1, phu&ng Nghia Trung). 

D tránh thit thôi cho nhân dan, tránh khiu nai, kin ngh, UBND 
phirang Nghia Trung d nghj UBND thânh ph Gia Nghia xem xét, chi dao 
các dcm vj Co lien quan cap dôi vj trI dat r giy chtrng nhn quyn sfr ding 
dt và cp giy phép xây dirng cho Ong Nguyn Van Chin. 

Trêndây là Báo cáo v vic xây drng trái phép cüa Ong Nguyn Van 
Chiên cUa Uy ban nhân dan phung Nghia Trung./. 

Nyi nhân: 
- UBND thành ph (b/c); 
- Phông QLDT TP (dfbi&); 
- Phông tài nguyen & Môi trithng TP (d/biét); 
- Dôi QLTTCQDT (d/bit); 
- Dâng u ph.rmg(b/c); 
- HDND phithng (b/c); 
- CT, PCT-IJBND phtrrng; 
- Lmi: VT, DC-XD. 

KT.CHU uThLvcng 

IJongit.pnt.9ianghiadaknong.gov.vn  
k Nông 

y: 28/09/2020 8:30:29 SA 

Liru Th Ltrçng 

PHO CHU 



UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
PHUNG NGHIA TRUNG Dc 1p  — Tir do — Hanh phüc 

S& 3191BC-UBND
'

Nghia Trung, ngây lOtháng 12 ndm 2026 

BAO CÁO 
V/v giãi quy& vic mt s h lam nhà tti throng Nguyn Thai Hçc, 

thuc t dan ph6 1, phirO'ng Nghia Trung 

Vira qua, UBND phix&ng NghTa Trung phi hçrp vOi Di quãn l trot  tr 
cành quan do thj thành phô Gia Nghia kiêm tra vic xây d%rng nhà cUa ông 
Nguyen Van Triu, dja chi: to dan phô 1, phithng NghTa Trung, thành phô Gia 
Nghia, tinh Däk Nông. 

Ong Nguyn Van Triu cho bi& vic xây drng nhà trên dt cüa ông ehira 
có giây phép xây dirng, vj ti-I dat a djnh vi trong giây chimg nhan quyOn sir diing 
dat không nàm trên mt dithng ma nãm phIa sau lô dat. Tuy nhiên tnrac day 
thirc hin chü truang giãi tOa lam throng Nguyen Thai HQC gia dInh ông cüng 3 
h khác (là anh em, cha mc rut vai ông Nguyen Van Triu) dêu có nhà trên dat 
bj giãi tOa lam thrOng. Trong do chi cO 1 (mOt)  h duçic nhn tiên dOn bü, 3 (ba) 
nhà cOn 1i trong dO có gia dinh ông Nguyen Vän Triu không dirge nhn tiên 
den bü. Các gia dInh nêu trên khOng dOng ' nOn khOng bàn giao mt bang. 

D vic giái phóng mt bang dung tin d, UBND thj xã Gia Nghia (nay 
là thành phô Gia Nghia) và UBND phix&ng ti thOi diem dO dã CO buôi lam vic 
vâi các h nêu trOn và thông nhât cho phép các ho dirge lam lai nhà lüi vào trong 
ranh giãi tOa, ông Nguyn Van Triu và eác h khác bàn giao mt bang dO lam 
thrOng. Nhirng do hoàn cãnh khó khàn nOn các h dã bàn giao mt bang lam 
thrOng nhirng chixa cO diêu kin lam lai nhà. Nay các gia dInhmOi CO thOu kin 
nên tiOn hành lam nhà theo sr cho phép tnrâc day (óng Nguyen Van Triu cung 
cap các giáy tà kern theo). 

UBND phirOng Nghia Trung kim tra giy chirng nhan quyn si'r diing 
dat cUa trng hO,  lông ghép quy hoach chi tiOt thi vi tn xây drng nhà hin nay 
cüa các hO dOu nàm trong quy hoach thrOng. Hin tai  UBND phuOng dang yOu 
câu ông Nguyen Van Triu Va eác hO khác tam  thOi không dirge tiêp ti1c lam nba 
chO xin kiOn chi dao cüa cap trOn. 

Vy, UBND phi.rOng báo cáo, kInh d nghj UBND thành ph Gia Nghia 
xem xét, chi dao  thire hin./. 

Noi nh?in: 
- UBND TP Gia Nghia (B/c); 
- Phông TN-MT TP;

HG • 
- Phông QLDT TP; 
- Ban QLDA&PTQD TP;

I V 
- CT, các PCT UBND phueing; 
- Luu: VT, DC./. 

/ 

VO Hoài Phü 

KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 



CQNG BOA xA HO! HU NGHIA VIT NAM 
Dôclâp - Tu dO - Hanb phñc 

DON DE NGIH 

KInh gth Ong Chü tjch UBND thàn.h ph6 Gia Nghia 

Têntôi IàNguyn Vn Triu Sinh nm 1987, 
HKTT: tti to dan ph 1 , phuông NghTa Trung , thành phO Gia Nghia , tinh D.k 

NOng. 
So DT: 0903577013. 

Tôi lam dcrn nay d nghj thrçic giâi quyt mt viic nhu sau: 
Truàc day thirc hin chi tnrcmg giâi tOa lam &r&ng Nguyn Thai H9c gia dInh 
tOi cüng 3 ht khác (là anh em, cha m rut vài tôi) dêu cO nhã trén dat bj giài 
tôa lam dt.ring . Trong do chi có I (met) h &rgc nhn tiên den bi , 3 (ba) nba 
cOn lai  trong do Co gia dmnh tOi khOng duqc nhn tiên den bü. Các gia dInh 
chüng tôi khOng dông nên khOng bàn giao mt bang. 

Ti th&i diem do chü tjch IJBND thj xA Gia Nghia (nay; là thành phô Gia 
NghTa), ông phO chü tjch UBND phu&ng Nghra Trung cüng cac coquan ban, 
ngành dA cO buOi lam vic vâi các h gia dmnh chüng tOi Va thông nhãt cho phép 
cachO dtrqc lam lai nha lui vao trong ranh giai toa 

Ong Luu ThE Lizcing phó thu tjch UBND ph.r&ng Nghiä Trungdã. xác. nhn 
vic do cho chiing tOi. Nht.rng do hoàn cành khO khãn nêri ching tôi dä bàn giao 
mt bang ,tháo dr rihà a dê nhà nu&c iàni dung nhimg chüng tOi chua cO diêu 
kinlàm1ainhà. 

Nay các gia dInh chiing tOi mâi có diêu kiin  nén tién hành iam li nba theo s 
cho .phép tnràc dày nhung mOn bj chunh quyén den 1p biCn bàn nhiêu Ian và 
khOng cho phép lam nhà ith.x dã h(ra tru6c dày. 

Vy tOi lam don nay dé ngh Ong chü tjch TJBND thành phO Gia Nghia cho 
phép cháng tôi &rçlc xây nba theo sii cho phép tnn9c day. Dông thci không xir 
l vi phm hành chinh. 

TOi xin chân thành cam cm. 

) 

3o 
Gia Nghia , ngay tháng näm 20W 

NgtrOi lAm don 



CQNG EIOA XA HOI CJIU NGRIA VIT NAM 

JVghra Truizg, ngay . t/zdng 08 Mm 2016 

BAN CAM KET 

KIrth güi: UBND pinrông Nghra Trung. 

TÔI ten: . hc. ti U.cAI'.. .J). LLU.............................................. 

Ngây cap...............Ncri chip  
• .Phi.rông NghTa Trung — Thj xa Gia Nghra. 

............................thuOc 
t6 dAn ph ... phu0 

a, tinh D.k NOng. 

Gia dinh tôi có nhA bj giAi tôa t?i di.ring dithng Y Bih A lé O, gia dInli tc 
trthAcy d vã xin dM lCii vAo trong pham vi giái tôa. 

Tôi xin cam k& nu sau nAy nhA rniàc thu hi, giAi tOa lam bt ct cong W- 
gI, gia dInh tOi t thao d nhà, MiOng d6i hOi bt c dn bü nào ca nhà v cbJ 
hành nghiCni quy djnh. cüa pháp kit. 

N&i sai tôi hoAn toàn xin chlu trAch nhim tflzâc pháp 1ut 

Dai DIN TO DAN PHO 
NGIJOI CAM KET 

,¼T t/ p 

SCMND  

Da Ciii: T?i &r&ng.. 
NghTa Trvng,thj xA Gia Nghr 

Dt1 DI(flPRUONG 
< KT H L.)T!CI 

\
H)C&H_Jt( 
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