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Uy ban nhân dan thành ph Gia Nghia nhn duçc dan t cáo cüa bà Büi Thj 
Chân va bà Pham Thi Hoa - trü ti: To 5, phi.rông NghTa Tan, thành phô Gia Nghia, 
tinh Däk Nông. Ni dung cii the nhix sau: 

- To cáo ông Nguyn Dinh Thiu nguyen Phó Chü tjch LTBND phumg 
NghTa Tan to chüc hôa giãi tranh chap dat dai giüa ông Nguyn Van Dumg và bà 
BUi Thj Chân không áp d1ing khoãn 2, Diêu 135 Lust dat dai näm 2013 và Diêu 
161 Nghj djnh so 181/2004/NID-CP là trái quy djnh. 

- Không dng vâi K& 1un s 23/KL-UBND ngày 15/02/2016 cüa UBND 
thj xà Gia NghTa (nay là thành phô Gia Nghia) ye vic giài quyêt tO cáo dOi vi ông 
Nguyn DInh Thiêu. 

Sau khi xem xét ni dung dan th cáo cüa bà Büi Thj Chân, Phim Thj Hoa, 
UBND thành phô nh.n thây: 

Ngày 15/02/2016, UBND thj xà dà ban hành Kt lun s 23/KL-UBND, Kt 
luQn ni dung to cáo dôi vâi ông Hoàng Van Näm - Chü tjch UBND phthng Ngh'ia 
Tan, Ong Nguyen DInh Thiêu - Phó Chü tjch UBND phung Nghia Tan. Tuy nhiên 
bà Phm Thj Hoa không dông vii Kêt lun cüa UBND thj xã Gia Nghia (nay là 
thành phô Gia NghTa). Can cü quy djnh ti Khoãn 1, ?iêu 37 Lust To cáo nãm 
2018 thI "Trwmg hcrp Co can ci cho rang vic giái quyêt to cáo là khOng ding quy 
djnh cza pháp lut thl ngu&i to cáo cO quyên tO cáo tiêp vO'i ngu'ài di'ng dáu cci 
quan, tO chi'c cap trên trtc tiêp cza ngzthi dã giái quyêt tO cáo ". Nhu 4y, nêu bà 
BUi Thj Chân, Phm Thj Hoa không dông v9i kêt qua giài quyêt to cáo cüa 
UBND thj xà Gia NghTa (nay là thành phô Gia Nghra) ti Két lun nêu trên thI có 
quyên gui dan dê nghj UBND tinh giãi quyêt lan 2 theo quy djnh. 

Ngoài ra, di vi ni dung t cáo cüa bà Büi Thj Chan và bà Phm Thj Hoa 
lien quan den vic tranh chap dat giüa gia dlnh bà và ông Nguyn Van Dithng dã 
duc bà Hoa và bà Chân xin rut dan khiêu nai, to cáo vào ngày 19/6/2020 và cam 
kêt không khieu nai,  to cáo lien quan den tranh chap dat dai giüa gia dInh bà và ông 
Nguyen Van Dung nüa. 

Nhu 4y, các ni dung lien quan dn vic cong dan dã xem xét, giãi quyt và 
da Kt lun theo dung quy djnh. Do dO, UBND thành phO không tiêp tic xem xét 
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giãi quyt di vth nOi  dung t cáo cüa cong dan và tnr?ng hçp cong dan không 
dông vOi ni dung kêt 1un so 23/KL-UBND cüa UBND thj xâ Gia Nghia (nay là 
thành phô Gia NghTa) thI gui dan den UBND tinh dé duçc xem xét giái quyêt theo 
thâm quyên. 

Vy, UBND thành ph trâ li d bà Büi Thj Chân và bà Pham Thj Hoa duçc 
biêt và thuc hiên. 

(Phô to kern theo Kit luán sO' 23/KL-UBND, ngày 15/02/2016 cia UBND thj 
xã; Biên ban rit dan khiêu ngi, tO cáo cla bà Phgrn Thj Hoa và bà Biti Thj Chân). 

Nainhân: 
- Nhu trên; 
- Thanh tra tinh (b/c); 
- Ban Tiêp Cong dan tinh; 
- TI. Thành üy (b/c); 
- U. HDND TP (b/c); 
- CT, PCT UBND TP; 
- Cng TTDT TP; 
- Ban TCD TP; 
- Lixu: VT, TTr. 

KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

Thch Cãnh Tjnh 



'r UYBANNHANDAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THI xA GIA NGHIA Dôc 1p - Ti do - Hnh phüc 

So /KL-UBND Gia Nghia, ngay6 tháng2. näm 2016 

/ KET LUiN NQI DUNG TO CÁO 
Di vri ông Hoãng Van Nãm— Chü tjch UBND phtrô'ng, ông 

iguyen Danh Thieu — Pho Chu t!Ch  UBND phirong Nghia Tan. 

Ngày 17/12/2015, Chü tjch UBNID thj xã Gia Nghia ban hành Thông báo so 
971/TB-UBND, v vic th%1 1 giãi quyêt và giao nhim vii xác minh ni dung to 
cáo; 

Xét ni dung t cáo, van ban giái trInh cüa ngithi bj t cáo, báo cáo kt qua 
xác minh ni dung to cao, các tài lieu, bang ching có lien quan, dôi chiêu vói cac 
qUy djnh cüa pháp luât, Chü tjch UBND thj xA Gia Nghia kêt 1un nhu sau: 

I .KET QUA XAC MINH: 

Ni dung thfr 1: T cáo di vâi ông Hoàng Van Näm - Chü tjch UBND 
phumg NghTa Tan cia có hành vi thiêu trách nhim, chi do không sâu sat, hôa giái ff7 
không dung quy trInh cüa pháp lu.t, cô tInh không chi do cap dithi lam thu tiic xác 
nhn dê cap Giây chi'rng nhn quyên sir diing dat cho bà Büi Thj Chãn. 

Theo ông Hoàng Van Nãm trInh bay: Vâi dicing vj là ngthi thrng dâu 
UBND phix?ng, ông luôn nêu cao tinh than trách nhim trong cOng vic, dông thiñ 
trong các cuôc h9p cüa UBND phi.r?ng, ông thung xuyên chi dao  can b chuyên 
mon thirc hin theo chüc näng nhirn vii duqc giao dc bit là trong lTnh vrc dat dai, 
giái phóng mt bang. Theo Quyêt djnh so 47/QD-UBND, ngày 01/8/2011 cüa 
UBND phiiiing ye vic phân cong cong tad thành vién UBND phithng NghTa Tan, 
ông cia giao nhim vi cho,  dông chI Nguyen DInh Thiêu Phó Chü tjch UBND 
phirông phii trách lTnh virc dat dai. 

Can cir dcin xin cp Giy ching nhn quyn sü diing dt cüa h bà Büi Thj 
Chân, dja chi TDP5, phu&ng Nghia Tan, thj xä Gia Nghia va báo cáo cüa can b 
chuyên mon thI din tIch dat cüa bà BUi Thj Chân hin dang bj tranh chap nên 
UBNDphu?ng tam  di'rng vic xác nhn nguOn gôc sü diing dat cho ba Chân den khi 
có quyêt djnh giái quyêt cüa cap có thâm quyên. 

Kt qua xác minh: Ngày24/02/2014 VAn phông Däng k quyn si:r diing dt 
thj xä nhn duçc dcin dê nghj cap mói Giây CNQSDD, quyên si hiru nhà a và tài 
san gAn lien trên dat cüa bà Büi Thj Chân tai  TDPS, phuang Nghia Tan. 

Ngày 27/02/2014 Van phông Däng k) quyên si.r dçing dt thj xA chuyn toàn b 
ho so xin cap mai Giay chung nhn quyên sir ding dat, quyn sâ hthi nhà và tài 
san gän lien trên dat cüa bà Büi ThI Chân den UBND phu&ng Nghia Tan de niêm 
yet cong khai và xác nhân nguOn gOc, thii diem sü diing dat dê lam thu tVc.  cap mâi 
Giây chimg nhn quyên scr dung dat cho h bà Büi Thj Chân. Sau khi tip nhn h 



so cüa bà Büi Thj Chân ông Hoâng Van Nãm - Chü tjch UBND phithng Nghia Tan 
chi dao.  (chi dto bang ming, không có van ban) can b dja chInh phu&ig phôi hqp 
vâi can b Van phông Dàng k quyên sü diing dat thj xã xác minh nuôn gôc, thai 
diem si diing dat và niêm yet cong khai theo quy djnh dé cap mOi Giây chtng nhn 
quyên sir diing dat cho bà Bñi Thj Chân ti To dan phô 5, phuing Nghia Tan. 

Trong qua trInh tin hành xác minh, do d?c  xác djnh ngun gic, thai dim sir 
dmg dat cüa bà Büi Thi Chãn, thI vq chông ông Nguyen Van Du&ng ngän can vi 
thfra dat dang tranh chap nên can b dja chInh UBND phithng không xác minh dtrçc 
(co don dé righi cüa bi Nguyen Thj Hang vçx ông Nguyn Van Dithng ngàn can 
UBND phu?mg trong vic xác nh.n nguôn gôc, thai diem sü diing dat cho bà Büi 
Thj Chân). 

Ngày 03/3/2014 ông Hoàng Van NAm Chü tich  UBND phii&ng NghTa Tan chi 
do ông Nguyen DInh Thiêu-Phó Chü tjch UBND phis&ng phçi trách lTnh virc dat dai 
k ban bath Phiêu trã ho so so 01/PTHS-UBND cho Van phông Dãng k quyên sir 
diing dat thj xã và trã lai cho h bà Büi Thj Chân biêt lô dat hin ti dang tranh chap 
gitta ông Nguyen Van Du&ng và bà Büi Thj Chân nén không tién hành xác nhn dê 
lam thu tiic cap mói theo dê nghj cña h bà Büi Thj Chân. UBND phithng Nghra 
Tan chaket qua giai quyêt cüa Tôa an nhân dan thj xa và các co quan chüc nng 
giái quyêt theo thâm quyên. 

Ngày 04/3/2014 bà Büi Thj Chân có don khiu ni hành vi hành chInh di vOi 
UBND phring Nghia Tan trong vic xác nh.n nguôn gôc sir diving dat de cap Giây 
CNQSDD cho gia dInh bà. 

UBND thj xà Gia NghTa có Cong van s 553/UBND-VP, ngày 15/5/20 14, v 
vic kiêm tra, xü 1 theo ni dung khiêu nai  cüa cOng dan, ChU tjch UBND thj xã 
Gia Ngbia chi dao  UBND phithng Nghia Tan kiêm tra, xác minh ni dung don cüa 
bà Büi Thj Chân theo dung quy djnh cüa pháp lut, nhiing UBND phu&ng Nghia 
Tan không thii l giái quyet ni dung khieu ni ma UBND phixà'ng có Cong van so 
21/UBND, ngày 16/5/2014, ye vic trá lai don cüa bà Büi Thj Chân. ChInh vi 4y 
dan den phát sinh don to cáo cüa cong dan. 

2. Ni dung thfr 2: T cáo ông Nguyn DInh Thiu — Phó Chü tjch UBND 
phithng NghTa Tan dà có bành vi gay phiên ha khOng cho bà Pham Thj Hoa tham 
gia buOi hôa giái tranh chp dat dai gifla ông Nguyen Van Dtthng và bâ Büi Thj 
chan mc dü bà dâ cung cap giây üy quyen (bà Büi Thj Chân üy quyên cho bà 
Pham Thj Hoa) cho ông Nguyn DInh Dông - Cong chüc dja chInh phithng. 

Theo ông Nguyn DInh Thiu trInh bay: Ngày 22/10/2011 UBND phthng 
nhân dtxçic don khâi kiên cüa Nguyen Van Duang, dja chi ti To dan phô 5, phithng 
NgbTa Tan, thj xa Gia Nghia, ni dung don tranh chap dan sir giüa Ong Nguyen Van 
Dithng và ông Ong Hoàng Minh Tuyen và bà Büi Thj Chãn. Ngithi có lien quan là 
ông Lam Ba Hai, bà Phm Tbj Hoa. 

Ngày 26/10/20 11 UBND phrang Nghia Tan th chüc hôa giâi tranh chip dat 
dai gia ông Nguyn Van Duang va ba Büi Thj Chân, ket qua boa giâi không thành 
nén UBND phuang chuyn toàn b ho so den TOa an nhân dan thj xâ Gia Nghia 
giái quyt, vi,i viêc dâ duçc TOa an nhân dan thj xâ th 1 giãi quyet ti Thông báo 
so 86/2011/TB-TLVA, ngày 28/11/2011. 



Ngày 10/01/20 14, UBND phithng NghTa Tan nhn don cüa ông Nguyn Van 
Ding, nôi dung tranh chip dat dai vói bà Büi Thj Chân cüng dja chi TDP5, 
phithng Nghta Tan, thj xã Gia Nghia (dja chi thira dat dang tranh chap). Sau khi 
nghiên ciu ni dung dcm cüa ông Nguyen Van Dt.rng, ngày 28/02/2014 UBNID 
phithng Nghia Tan th chrc h9p hôa giãi tranh chap dat dai theo nOi  dung don cüa 
cong dan; thành phn miii tham gia hóa giãi gOm có các ban, ngành, doàn the cUa 
UBND phung (Uy ban Mt trn To quôc, cong chüc Dja chInh, Tii pháp, Phii nü), 
BI thii, T tnrâng t dan phô 5 và các h dan có dat gân lam chüng. Ti buôi hôa 
giai bi don la ba Bui Thi Chân va nguyen don la ông Nguyn Van Du(mg, chu tn 
cuc h9p là ông Wguyn DInh Thiêu, tü khi UBND phu&ng gui giây m?yi den khi 
buôi hôa giãi din ra bà Büi Thj Chânvà bà Pham Thj Nba không cung cap giây üy 
quyên cho ông Nguyen DInh Thiêu dê tham gia hôa giái tranh chap dat dai và ông 
Thiêu cüng không nhn duqc giây üy quyên tü can bt chuyên mon. 

Khi cuc hçp boa giãi bt dâu bà Büi Thj Chân, con gái bà Chân và bà Pham 
Thj I-ba dêu có mt dê tham gia hOa giái. Do 4y bàn than ông Thiêu là ngithi chü 
trI cuc h9p thông qua ni dung, giâi thiu thành phân tham gia cuc hçp theo Giây 
miii và xin kin các thành viên tham dir hOa giãi dông không cho bà Pham Thj 
Hoa tham gia bu& hOa giái nén ông miii bàHoa ra ngoài Hi tnthng phông hQp; khi 
do bà Pham Thj Hoa noi tOi có giây üy quyên cüa bà Büi Thj Chân üy quyên cho tôi 
tham gia giãi quyt tranh chap dat giüa bà Chân vói ông Dithng, tuy nhiên bà Hoa 
cüng không cung cp giây cho ông và di ra ngoài. VI 4y ban bOa giâi khOng dông ' 
cho bà Pham Thj Hoa tham gia,ti buOi bOa giâi nguyen don và bj don dêu dua ra 
kiên trái chiêu, không thông nhât, nên cuc h9p bOa giái không thành, sau buOi hOa 
giâi UBND phithng chuyên toàn b ho so den TOa an nhân dan thj xã giãi quyêt 
theo tham quyên. 

Kt qua xác minh: Ngày 28/02/20 14 UBND phu&ng Nghia Tan t chüc hOa 
giãi vic ông Nguyn Van Di.thng, djachI tai  TDP5, phumg Nghia Tan khâi kiên 
dOi quyên sü diing dat và tài san trên dat ma truâc näm 2002 ông dA cho ông Hoàng 
Minh Tuyên va bà Büi Thj Chân muçin. Trong cuc hçp hOa giãi ông Nguyen DInh 
Thiêu — Phó Chü tich UBND phithng NghTa Tan chü trI, nguyen don là ông Nguyen 
Van Dung, bj don là bà BUi Thj Chân va các thành phân môi tham gia hOa giâi 
gôrn có: Uy ban Mat trn TO quOc, Phi ntt, hi pháp, Dja chInh, can b Van phOng — 
thông kê, BI thi.r, TO tru&ng tO dan phO 5 và mt so h gia dInh có dat a gân lam 
chüng. Tai  buOi hôa giãi bà Pham Thj Hoa không có trong thânh phân m&i, tuy 
nhien ngày 26/02/2014 ba Pham Thj Hoa có cung cap Giây üy quyen cho Ong 
Nguyen DInh Dông - COng chüc dja chInh phu?mg dê thay m.t b Büi Thj Chân 
lam thu tic cap Giây chüng nhn quyên sü ditng dat, ni dung Giây Uy quyen có 
neu "ba Pham Thi Hoa dzro'c thay mat, dai diên tôi lien he vói cac cc' quan, don vi, 
to chuc co thám quyén thwc hién tat ca cac cOng viêc, thu tuc lien quan den viêc xin 
cap Giáy chig nhn quyên th dyng dat dói vài tht''a dat cia tOi tçi TO dan phO 5, 
phw&ng Nghi'a Tan, thi xa Gia Nghia, tinh Dák Nóng dOng th&i diiç.'c dgi din tói 
tham gia giái quyêt tranh chap dat dai dôi vói thi'ra dat nêu ti-en tgi UBNDphic&ng 
Va cac cc' quan, doàn the khác có lien quan theo quy djnh cz.a pháp luçt ". Theo ket 
qua xác minh, ngày 26/02/20 14 bà Pham Thj Hoa cung cap Giay üy quyen cho Ong 
Nguyen Dmnh DOng - Cong chüc dja chInh ph.thng nhimg Ong DOng d trong hO so 



cp mói Giy chi'rng nhân quyn sà ding dt va không báo cáo vâi Lãnh do  
UBND phrnmg dé näm bat thong tin vu viêc Do do, dn den ông Nguyn Drnh 
Thiêu Phó Chü tjch UBND phu&ng chü trI cuc h9p hôa giâi không nhn dixcic Giây 
uy quyên cua ba Bui Thi Chân uy quyên cho ba Hoa 

II. KET LUN VA BE NGH!: 
A 1. Ket 1uin: 

Tfr nhu'ng can cfr trên, Chü tjch UBND thi xã kt 1un nhir sau: 
1.1. Bi vri ni dung thir nht: 

Ngay 27/02/2014 UBND phirong NghTa Tan, thi xâ Gia NghTa nhân ho so 
xin cap Giây chixng nhân quyên six dung dat va tai san gãn hen trén dat cua ho ba 
Büi Thj Chân vói din tIch dat là 13.450 m2, dat trông cay lâu nãrn và khai hoang 
nãm 2002 tix Van phong Däng icy quyên six dung dat thi xã chuyên den Sau khi 
nhân ho so ông Hoang Van Näm - Chu tich UBND phixcrng NghTa Tan co chi dao 
cOng chuc dia chrnh phrnmg phôi hap vol cong chuc Van phong dang icy quyên six 
dung dat thi xa di xac minh nguOn gôc, thai diem sir dung dat cua ba Bui Thi Chãn 
tai to dan phô 5, phuong Nghia Tan theo quy drnh, tuy nhiên vo chông ông Nguyen 
Van Du&ng ngàn can khOng xác minh, do dc. 

Ngày 28/02/2014 UBND phi.thng NghTa Tan tt chüc cuc hçp hOa giâi tranh 
chap dat dai giuiaông Nguyen Van Dithng và bàBüi Thj Chân do ông Nguyen Dinh. 
Thiêu chü trI. Kêt qua vu vic hOa giãi khôngthành nên UBND phinmg chuyên 
toàn b ho so den TOa an nhân dan thj xã giài quyêt theo quy djnh. 

Theo kt qua. bOa giâi ngày 28/02/2015 dn ngày 03/3/201.4 UBND phu&ng; 
NghTa Tan ky ban hanh Phiêu tra ho so so 01/PTHS-UBND tra cho Van phong 
Dãng ky quyên six dung dat thi xâ va tra ion cho ho ba Bui Thi Chân biêt lô dat hiên 
tai dang tranh chap nên UBND phuong Nghia Tan không tiên hanh xac nhân dê lam 
thu t%lc cap mâi theo dê nghj cüa h bà Biii Thj Chân. 

Tü 1 do trên, UBND phithng NghTa Tan không tin hành xác nhn ho so xin 
cap moi Giây chi.rng nhân quyên six dung dat cho ho ba Bui Thi Chân la phu hap 
theo quy djnh ti khoân 1, Diêu 101 Lust  Dat dai näm 2013. Do d, vic cOng dãn 
to cáo ông Hoàng Van NAm - Chü tjch UBND phurng NghTa Tan dã cO hành vi 
thiêu trach nhiêm, chi dao khOng sâu sat, hoa giai không dung quy trinh cua phap 
1ut, cô tInh khOng chi dto cap duâi lam thu tiic xác nhn dê cap Giây chi'rng nhn 
quyen sir diing dat cho bà Büi Thj Chân là không có con sâ. 

Tuy nhien, Ong Hoàng Van Näm - Chü tjch UBND phu?mg Nghia Tan là nguñ 
dung dâu UBND phixcing phai chiu trach nhiêm trong viêc quan ly diêu hanh chung 
cac cOng viêc cua UBND phuong, nhizng ông không tiên hanh thu ly giai quyét 
khiêu nai theo trrnh tu thu tuc cua phap luât, quy drnh tai Diêu 17 Luât Khieu nai 
näm 2011 va cac van ban phap luât huong dan hiên hanh ma chi co Cong van tra loi 
don cho cOng dan là chisa dung quy djnh. 

1.2. Bi v&i ni dung to cáo thfr 2: 

Ngày 10/01/2014, UBND phu&ng Nghia Tan nhn don cüa ông Nguyen Vail, 
Throng, nOi dung tranh chap dat dai vol ba Bui Thi Chân cung dia chi TDP5, 
phucmg NghTa Tan, thi xã Gia NghTa (dia chi thi.ra dat dang tranh chap) Sau khi 



xem xét ni dung don cüa ông Nguyn Van fXr?mg, Ngày 28/02/2014 UBND 
phithng Nghia Tan t chi'rc boa giái tranh chap dat dai (lan 2) giüa ông Nguyen 
Van Di.rng và bà Büi Thj Chãn, thành phân m?yi tham gia hOa giãi gôm có các ban, 
ngành, doàn the cüa phuing (Uy ban Mt trn to quôc, Dja chInh, Tis pháp, Phii 
ni...), BI this, T trisâng TDP 5 và các h dan có dat & gân lam chirng, tii buôi hOa 
giâi ông Nguyen DInh Thiêu - Phó chU tjch UBND phuOng Nghia Tan chü trI buôi 
hOa giái thông báo thânh phân tham giatheo giây mdi, trong do bà Phtm Thj Hoa 
không cO trong thành phân miii theo Giây m?yi nên ông Thiêu mäi bà Hoa ra ngoài 
không duçic tham gia buôi hOa giãi. 

Theo kt qua xác minh thI ngày 26/02/2014 bà Phm Thj Hoa dã cung cp 
Giy üy quyên cho ông Nguyn DInh DOng - Cong chüc dja chInh phithng dé thay 
m.t bà Büi Thj Chân lam thu tiic cap mOi Giây chüng nhn quyên sü ditng dat và 
tham gia giãi quyt tranh chap dat dai ti UBND phix&ng và các co quan, doan the 
khác èó lien quan theo quy djnh, nhung ông Nguyen DInh Dông nhan duqc Giây üy 
quyên ma không báo cáo cho Länh do UBND phu?mg biêt dé hOa giãi dung thành 
phn. Nhu 4y, bà Büi Thj Chân và bà Phtm Thj Hoa dã cung cap Giây üy quyên 
cho UBND phrn'mg, ma ông Nguyn DInh Dông là ngithi than  trirc tiêp nhung 
khOng báo cáo viii Lath dao  UBND phithng, không diza vào thành phân hôso giái 
quyêt bOa giái tranh chap dat dai nên dan den vic ông Nguyen DInh Thiêu, Phó 
ChU tjch UBND phumg chü trI buôi bOa giãi không nhn duqc Giây üy quyên nên 
dn den ông Thiêu m?ii bà Hoa ra ngoài phOng hçp. Nhis 4y, trách nhim ye vic 
nhn Giây üy quyên thuc ye Ong Nguyen DInh DOng — Cong chirc dja chInh 
UBND phir&ng NghTa Tan. Do d, vic cOng dan to cáo Ong Nguyen DInh Thiêu - 
Phó Chü tjch UBND phuOng NghTa Tan có hành vi gay phiên ha không cho bà tham 
gia buôi bOa giái tranh chap dat dai giüa Ong Nguyen Van Du&ng vi bà Büi TM 
Chân mc dü bà. Phm Thj Hoa dã cung cap giây Uy quyên (bà Büi Thj Chân Uy 
quyêncho bà Hoa) cho Ong Nguyen DInh Dông - Cong chüc dja chInh phu&ng là tO 
cao sal. 

2. Ttr kt qua thm tra, xác minh và kt Iun nêu trên, Chü tjch UBND 
thj xã Gia Nghia yêu cu: 

2.1. Dôi vói ông Hoàng Van Nám - Chü t!ch  phtrrng Nghia Tan: 
- Khn chucing thành l.p doàn xác minh ni dung t cáo cUa cong dan d'i vâi 

ông Nguyen DInh DOng - Cong chirc dja chInh và bà Nguyn Thj Huorng Giang - 
COng chirc Tu pháp phumg theo sr chi do cüa UBND thj xã Gia NghTa tai COng 
van sO 1423/UBND-TTr, ngày 18/11/20 15 cüa UBND thj xã Gia NghTa, ye vic giâi 
quyêt ni dung to cáo cüa cOng dan theo thâm quyên. Trong kêt lun can phãi lam 
rO trách nhim cüa can b, cong chuc UBNID phung có lien quan den vic nhn 
Giây Uy quyên cüa bà Phm Thj Hoa dé xir 1, kiêm diem, rut kinh nghim. 

- Nghiêm tue tht kinh nghim trong vic th 1' giài quyt khiu ni, t chirc 
hOa giãi tranh chap cüa cong dan theo dung thai gian, dung trInh tir theo quy djnh 
cüa pháp 1u.t. 

A 7 A X A .7 • 2.2. Doi vol ong Nguyen Dinh Thieu - Pho Chu t!ch  UBND phtro'ng: 
Khi t ehuc hOa giài, giâi quyt khiéu ni, th cáo, kin nghj phán ánh cüa 

cong dan phãi thu thp hO so, tài 1iu lien quan day dü dn các vii vic t& can b 



chuyên mon tnthc khi t chüc boa giãi dê n.m bt thông tin chInh xác, ci th d 
giâi thIch, hixóng dn ngui dan tham gia hOa giâi tranh chap, thir hin diinquyén 
lçi, nghia vl cüa mInh. 

- Nghiém tuc rut kiêm diem rut krnh nghiêm khi dé xay ra sal sot trong viêc 
hOa giái tranh chp dt dai và thii l giâi quyêt khiêu ni cüa cong dan theo dung 
thri gian, dung trInh tir theo quy djnh cüa pháp lu.t. 

2.3. Giao cho Thanh tra thj xã: Theo dôi, don dOe don vj, cá nhân có lien 

quan triên khai thirc hin các ni dung cia chi dao  trong két lun này 

Trén day là Kát 1un cüa Chü tjch UBND thj xâ v vic giãi quy& tO cáo dOi 
vol ông Hoang Van Näm - Chu tich UBND phircmg, ông Nguyen Dinh Thiêu - Pho 
Chü tjch UBND phuvng Nghia T yêu câu các Ca quan, don vj và cá nhân có 
quan nghiêm tüc triên khai thrc hin./. 

Noi nhzân: 
- UBND tinh (b/c); 
- Thanh tra tinh (b/c); 
- Ban Tiép cong dan tinh (biét); 
• - IT. Thi üy (b/c); 
- TT. HDND TX (b/c); 
- CT, PCI UBND TX (b/c); 
- LDVP; 
- UBND phuOng Nghia Tan; 
- Ngi&i t cáo; 
- Ngui bj to cáo; 
- Liru: VT, TTr, DXM s 10. 
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UBND TP GIA NGHIA CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
THANH  TRA THANH PHO Dc lap - Tir do - Hnh phüc 

BIEN BAN 

V vic lam rO ni dung th cáo cüa cong dan 

Horn nay, hi 09 giô 00 phUt, ngày 24/7/2020, Tti phOng lam vic 
Thanh tra thành ph Gia Nghia, tinh Dãk Nông. 

Chüng tôi gôm: 

1. Dai din Thanh tra thành ph: 

- Ong Trn Danh Khoa, Chiic vi: Thanh tra vien. 

- Ba Nguyn Thj Ng9c Anh, Chiic vi: Thanh tra viên. 

2. Ben durqc lam vic: 

- Ba: Pham Thj Hoa, Trü tai:  T 5, phng NghTa Tan, thành phô Gia 
Nghia. 

- Ba Büi Thj Chân, TrIi tti: T 5, phithng NghTa Tan, thành phô Gia 
NghTa. 

Ni dung: 

Ba Phm Thj Hoa và bà Büi Thj Chân cüng trü ti T 5, phi.r&ng Nghia 
Tan, thành ph Gia Nghia trInh bay: 

Ba Phrn Thj Hoa t cáo ông Nguyn Dinh Thiu nguyen Phó Chü tjch 
UBND phuing Nghia Tan: 

+ Tai bui hôa giãi tranh chap dat dai 28/02/2014 giUa ông Nguyn Van 
Dming và bà BUi Thj Chân, ông Nguyn DInh Thiêu không áp dung khoán 2, 
dieu 135, Lut Dt dai 2013 và diêu 161, Nghj djnh 181/2004/ND-CP cüa 
ChInh phü là trái quy djnh. 

+ Không dng vth K& lun s 23/KL-UBND, ngày 15/2/20 16 cüa 
UBND thj xà (nay là UBND thành ph Gia Nghia) do vic xü 1 qua nbc, 
không dung vOi hành vi vi phm pháp lu,t cüa ông Nguyn DInh Thiu. Ong 
Nguyn DInh Thiu 1m dung chüc quyên lam trái quy djnh cüa pháp lut, tiêp 
tay cho ông Nguyn Van fhrông cuàp tài san cüa bà Büi Thj Chân. 

Bui lam vic kt thüc 1uciRi cüng ngày. 



Biên bàn dã ctuçc dcc 1i cho nhUng ngithi có ten nêu trên nghe và k 
xác nhn. Biên bàn drnc Ip thành.o.L. ban, mi ben gitt mt bàn. 

DD Thanh tra thành phô Ben thrçrc làni vic 

/ 
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UBND THANHPHO GIA NGHTA CONG HOA XA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
THAN $NH PHO Dc 1p - Ty do - Hnh phüc 

.f .. 

BIEN BAN 
V viçc s o'n khiu nti, t cáo cüa bà Phim Thi Hoa Va bà Büi Thj Chân 

Horn nay, hi 4. gRi ... ngàyi tháng - näm 2020 ti Thanh tra thành ph Gia 

Nghia. 

- Dii din Thanh tra TP: 

+ Ba: Nguyn Thj Hnh - Chirc v11: Phó Chánh Thanh tra. 
- Dai din h gia dinh: 

+ Ba: Pham Thi Hoa và bà Büi Thi Chân. 

Ni dung: 

Theo dan cüa bà Pham Thj Hoa và bà Büi Thj Chân ngày 19/6/2020, tri1 ti TDP 
5, phumg Nghia Tan, thành phô Gia Nghia, tinh Däk Nông. H gia dinh bà xin rut dan 
to cáo, khiêu ni, kiên ngh lien quan den vic tranh chap dat dai giüa gia dInh bà và ông 
Nguyen Van Di.rng vci Nguyen Thj Hang, trü tai  tO 5, phix?ng Nghia Tan, thành phô 
Gia NghTa, tinh Däk Nông. DOng th?i bà hira sê không khiêu nai  UBND thành ohô Gia 
Nghia lien quan den vic giãi quyêt tranh chap dat dai gifta gia dInh bà và ông Nguyn 
Van Dng nüa. 

Thanh tra thành ph Gia Nghia dng cho bà Pham Thj Hoa và bà Büi Thj Chân 
rut dan khiêu nai theo theo Diêu 10 cüa Lut khiêu nai näm 2011. 

Biên bàn k& thüc vào lücgiô, cüng ngày. Ni dung dugc ghi vâo biên bàn 
và dixçic 1p thành QLbãn môi ben gi 1 bàn có giá trj nhu nhau. Biên bàn duçic các ben 
thông nhât và k ten. 

DAI DIN THANH TRA Did DIN HQ GIA D!NH 

L' Loa 
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CQNG HOA XA 1101 CHU NGHiA VI1T NAM 
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ngàyL5 tháng 6. nám 2020 

JXN RUT KHIEU Nd 

KIn h g(ri: .U. . Ji2. 1  ('  kji4 

Can cü Diu 10 Luát kh,iéu nai 2011 
Tôitênlà: Sinh ngày: 
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Tôi xin duçic trInh bay v&i  

v44(c.g 
A

• j 

ni dung sau: 

J1 . . fl. e'. 1/  1gw..  
'— ..1 / 

4EV'. ID.CU2 . 
DD _ . ' 7flLK 

tvc 

r 

Theo Diu 10 Lut Khi4u nai 2011 ye rUt khi4u nai, TOi xin rUt Iai yêu cu khieu nai 
cUa mInh. 

KInh de nghi .J.15.2J?.I1....... xem xét và chp thuân và ra quy4t cl!nh dlnh chi 
giâi quy4t yeu cu khang cáo theo quy dnh cUa pháp Iuât. 
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