
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PHO GIA NGHIA Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

S2J1fUBND-TTr Gia Ngha, ngày.i! tháng..L nám 2020 
Vê viêc trà lan dan cüa 

bà Vuang Kim Chi 

KInh gui: Ba Vuang Kim Chi 

Dja chi. TDP 8, phztô'ng Nghia Phu', thânh phó' Gia Nghza, tinh Dák Nóng. 

Thirc hin kin ehi dto cüa dng chI BI thu Thành üy tai  Thông báo s 08-
TB/ThU, ngày 25/8/2020cüa Thành üy Gia Nghia ye vic Kêt lun cña dông chI BI 
thu Thành üy, ti buôi tiêp cong dan ngày 31/7/2020. Ni dung: ye vic giãi quyêt 
dan cüa bà Vuo'ng Kim Chi và ông Trân Hoàng Thanh. 

Trên Ca sâ ni dung dan cüa cong dan, Uy ban nhân dan thành ph Gia Nghia 
trá lani dan cu the nhu sau: 

1. Ni dung thu nhât: Yêu cu giãi quy& tranh chip dt dai giü'a ông (bà) 
Vuang Kim Chi, Trân Hoàng Thanh vôi ông D.ng Kim Dc, vj trI thua dat 
giâi quyêt tranh chap tai  tO dan phô 8, phuanng Nghia Phii: 

Di vOi ni dung nay UBND thành ph Gia Nghia dã trâ lôi ti Cong van s 
1953/UBND-TNMT, ngày 23/12/20 16, ye vic trâ Ri cii the ni dung kiên nghj 
cUa bà Vuang Kim Chi và qua các buôi tiêp cong dan djnh k' cüa lãnh dto UBND 
thành phô Gia NghTa. 

Qua xác minh cho thy, tai  vi trI dt dä nhn chuyn nhuçng tr bà Vuang 
Kim Chi, thI ông Dng Kim Dirc dã si:r diing lien tiic den nay; bàn than bâ Vuong 
Kim Chi không có dat ti nai xây ra tranh chap v&i Ong Dng Kim Dirc. Xét thây 
ni dung dan cia bà Chi không phái là khiêu nai,  ma chi mang tInE chat phàn ánh, 
kiên nghj ông Dtng Kim Due có hành vi sua chüa ni dung giây mua ban, sang 
nhugng dat gifla bà vói ông Düc thiêt 1p  ngày 03/2/1998. Do do, vi vic không 
lam phát sinh tranh chap dat dai gifla bà Chi vói ong Due, vi 4y khOng lam phát 
sinh trách nhim cüa ca quan nhà nuâc có thârn quyên trong vic giâi quyêt khiêu 
nai theo quy djnh pháp 1ut ye dat dai và pháp 1ut ye khiêu nçii hin hành. Do v.y, 
dê nghj bà Vuong Kim Chi thçrc hin theo huàng dn cüa UBND thành phô Gia 
Nghia. 

2. Ni dung thu hal: Dé nghj giãi quyêt tranh chp vui ông Dng Dlnh 
Vit: 

Vii vic tranh ch.p dt dai giü'a bà Vuang Kim Chi vOi ông Dng DInh Vit, 
tai t dan ph 8, phuanng Nghia Phü (ong Vit là nguani mua dat bang giây viêt tay 
cüa bà Vuang Kim Chi): 

Vic nay, UBND thành ph dã ban hành Cong van s 1 146/UBND-TTr, ngày 
05/7/20 19 v viêc giài quyêt dun kiên ngh cüa bà Vuang Kim Chi trong do chi dao 
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UBND phu&ng Nghia Phü chü tn phi hçp vâi phông Tài nguyen và Môi trtthng, 
Chi nhánh Van phông Dàng k dat dai thành phô to chüc kiêrn tra, xi:r l theo quy 
djnh. UBND phurng NghTa Phü mi h bà Phm Thj Ghi, chông Dtng DInh Vit 
len lam vic và yeu câu thirc hin theo Cong van so 1 1461UBND-TTr, ngày 
05/7/20 19, thI bà Pham Thi Ghi có dan kiên nghj, Va cung cap giây mua ban dat 
giüa gia dInh bà vol h bà Vi.rang Kim Chi và Ong Trân Hoàng Thanh, nên UBND 
phithng Nghia Phü dé nghj ha Phirn Thj Ghi, chông Dng DInh Vit gfri dun den 
ccx quan Tôa an dê giâi quyêt theo quy djnh. 

Can cz Diu 4, Quye't d/nh s 05/20]9/QD- UBND ngày 11/3/2019 cia 
UBND tinh Dàk Nông ye Ban hành Quy djnh ye hôa giái, giái quyêt tranh chap dat 
dai và cw&ng ché thyc hin quyét d/nh giá quyét tranh chap dat dai trén dja bàn 
tinh Dàk Nông quy dinh: 

"Cü so' dê xác d/nh thá'rn quyn giái quyê'ttranh chá'p dIt dai cta Chi tjch 
Uy ban nhán dan các cap: Uy ban nhán dan cap có thám quyên chi thy l3 giái 
quyêt tranh chap dat dai ma các ben tranh chap khOng cO giáy ching nhn hoc 
khóng cO mt trong các logi giây to' nêu tgi Khoán 2, Diêu 1 Quy djnh nay và trên 
dat không CO tài san gán lien vO'i dat; tranh chap dat dai du'ci'c tO cht'c hOa giái tçii 
UBND cap xà ma khóng thành, các ben tranh chap khOng khO'i kin tgi TOa an 
nhdn dan cap cO thám quyên theo quy djnh ciaphOp iugt ye tO 4mg dan sy." 

Hin nay bà Phim Thj Ghi, chng là Dng Dinh Vit có dan kh&i kin dn 
Tôa an nhân dan thành phO Gia NghTa. Ngày 14/9/2020 Tôa an nhân dan thành phô 
Gia NghTa Co Thông báo so 467/TB-TA ye vic nhn dan khOi kin cüa bà Pham 
Thi Ghi, chông là Dng DInh Viêt. H bà Pham Thi Ghi cO dan dê nghj UBND 
phumg Nghia Phü, UBND thành phô Gia Nghia tarn dü'ng vic tháo d cong trinh 
trên phân dat dang tranh chap, gilt nguyen hin trng dê lam cAn cir cho ccx quan 
Tôa an nhân dAn thành phô Gia NghTa giãi quyêt, và cam kêt khi có kêt quA ci:ia ccx 
quan Tôa An h bà Pham Thj Ghi chap hAnh thirc hin theo quy djnh. 

Xét thy vi,i vic trên, h bà Pham Thj Ghi dA khOi kin tai  ccx quan TOa an, do 
do, khi có két quA xr l cüa ccx quan Tôa an, UBND thành phô Gia NghTa sê chi 
dao cAc dan vi lien quan xir l theo quy djnh. 

3. Ni dung thá ha: YCu cu giAi quyt tranli chp dt dai vOi ông Trn 
Dire Linh: 

UBND thAnh ph nhn thy ni dung bà Virang Kim Chi kin nghj bàn chit 
là tranh chap hçxp dOng sang nhuçxng dat (giay viêt tay), thfra dat chua duqe cap 
giây chirng nhn quyên si'r dçing dat, vic mua ban là giao djch dan sçr cüa cAc ben 
nên không thuc thâm quyên giâi quyêt cüa UBND thAnh phô Gia Nghia. Do do, 
UBND thành phô Gia Nghia dA ban hành COng van so 1 89/IJBND-TTr, ngày 
19/2/2020dê trA li và huOng dAn ông (bà) Trân Hoàng Thanh - Vuong Kim Chi 
giri dan den ccx quan Tôa an dê duçxc xem xét x1r 1 theo thAm quyên là dung quy 
djnh. 
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Vy, UBNID thành ph Gia Nghia trã Ri d h ông (bà) Trn Hoàng Thanh — 
Vucing Kim Chi duçic biêt và day là lan trã lôi cuôi cüng dcrn cüa bà Chi vâi các 
ni dung nêu trén nêu không phát sinh ni dung và tInh tiêt mài. 

(Giri kern theo Cong van s 1953/UBND-TNMT, ngày 23/12/2016, COng van 
sO 1146/UBND-TTr, ngày 05/7/2019; COng van sO 189/UBND-TTr, ngày 
19/2/2 020 cza UBND thành phO Gia NghTa và Thông báo sO 467/TB-TA ngày 
14/9/2020 cia Tôa an nhdn dan thànhphO Gia Nghiq). 

Niinithn: KT.CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Thich Cãnh Tinh 

'UBNDflnh!/c 
- TT.HDND tinh (b/c); 
- TT Thành üy (b/c); 
- Thanh tra tinh (b/c); 
- IT HDND TP (b/c); 
- BTCD tinh; 
- CT, PCT UBND TP; 

- PhOng TNMT; QLDT; 
- BTCD thành pho; 
- UBND p.Nghia Phil; 
- Luu: VT, TTr. 





UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA V!T NAM 
THANH PHO GIA NGHIA Dc Ip — T do — Hnh phc 

S6:ii IUBND-TTr Gia Nghia, ngày) tháng i2 näm 2020 
V/v trã 1i ni dung dn 

kin nghj cüa bà Vuang Kim Chi. 

Kinh g1ri: Ong (bà): Trn Hoàng Thanh —Vwng Kim Chi. 
Dja chi: TDP 8, phu&ng NghTa Phi, thành phô Gia NghTa, tinh DAk Nông. 

ban nhân dan thành ph Gia Nghia nhn dtrcic dan kin nghj cüa ông 
(bà): Trãn Hoãng Thanh —Vi.rcing Kim Chi, trü tai:  To dan phO 8, phu&ng Nghia 
Phü, thânh phô Gia Nghia, tinh Dãk Nông. Ni dung cy the: 

1. Yêu cu ông Trn Düc Linh chip hành quy djnh cüa pháp lut v dt dai, 
chp hành kiên chi do cüa UBND tinh ti COng van so 929/UBND —NN, ngây 
18/3/20 14, v vic giãi quyét dan cüa bà V.rang Kim Chi. 

2. D nghj ca quan Nhà rnthc có thm quyn không cOng nhn giao dlch 
chuyn nhucrng quyen sü ding dat cüa ông (bà): Trân Hoàng Thanh — Vuang Kim 
Chi cho h ông Trán Dcxc Linh và hO Ong Nguyôn Huy Vu vài hO ông Iran Drc 
Linh do vi phm quy djnh cüa pháp Iut và buOc hO ông Nguyn Dt'rc Linh phãi 
kh.c plwc hu qua: Bôi thtrng các cay trông bj phá hüy trén dat cüa hO Ong (bà): 
Trãn Hoàng Thanh - Vuang Kim Chi. 

Sau khi xem xét nOi dung dan kin nghj, thu thp h sa, tài Iiu, lam vic vi 
các ben có lien quan. UBND thành phO trà ku hO ông (bà) Trân Hoang Thanh - 
Vucing Kim Chi nhu sau: 

1. D& vth nOi  dung Ong (bà) Trn Hoàng Thanh - Vtrang Kim Chi kin nghj 
yêu câu ông Trãn Düc Linh chap hãnh quy djnh cüa pháp lut ye dat dai, chap hânh 
' kiên chi do cüa UBND tinh ti COng van so 929/UBND-NN, ngày 18/3/2014, ye 

vic giâi quyèt dan cUa bà Vtrang Kim Chi: 

EM nghj Ong (bà) Trn Hoâng Thanh - Vircin Kim Chi lien h dn Sà Lao 
ctng — Thi.rcung birth và Xã hOi  tinh là dan vj Chü dãu ti.r dij an Trung tarn Bâo trçu 
xa hOi  tinh Däk Nông dê di.rçic xem xét, giái quyêt theo nOi  dung ti Cong van s6 
929/UBND-NN ngày 18/3/2014 cüa UBND tinh Dak Nông. 

2. EM nghj c quan Nhà ni.râc có thAm quyn không cOng nhn giao djch 
chuyên nhung quyên sfr diing dat cüa Ong (bà): Trân Hoàng Thanh — Vtrcung Kim 
Chi cho hO ông Trãn Dc Linh và hO ông Nguyen Huy V v&i hO ông Trân Dirc 
Linh do vi phm quy djnh cCa pháp Iut và buOc hO ông Nguyn Dirc Linh phii 
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kMc phic hu 
qua: Bj thring các cay trng bi phá hty trén dth ca ho Ong (bO): Iran Hoàng Thanh - Vucmg Kim Chi. 

Qua lam ViC vâi ho ông Trn Drc Linh cung cp các gMy t& lien quan nhix sau: 

- Hcip d&ig chuyn nthxçvng quyn si diing dt nây 28/3/2009 gi&a h ông Nguyen Huy VU vâ bà Li Thi Thanh (vçi ông VU) chuyên nhtrng cho h Ong Trãn 
Drc Linh vâ bà Trjnh Thj }krng Nhài, dja chi thra dat tai To dan phO 8, phtz&ng 
Nghia Phü, thj xA Gia Nghia, tinh DAk Nông (nay là thàrih pho Gia NghTa), c the nhix sau: Din tIch thcra dat 6.000 m2, chua k ao cá. Trong ctó: Du&ng di xuông ry ông VU c6 chiêu rng là 04 in, chiêu dài chy thing thCra dt ông 

VU. Ngoâi ra ông 
VU con dông choh ông Trãn Dirc Linh toàn quyèn sCr d!ing mt ao cá nàm trong khuôn vién thCra dat ông VU. Tong 

so tiên thOa thun là 215.000.000 dông (Hal train mzrài Mm 1riu ã'óng c/ian) và hi ông Nguyen Mu)' VU dã nhn tién dày dü và k giáp ranh các c?nh th&a dat vâ giao cho hi Ong Iran D.'rc Linh scr dyng. 
- GiAy sang nhuvng dtngay 28/3/2009 gi&a hO ông Trn Hoàng Thanh, bã Vuong Kim Chi vâi hO ông Iran Dcrc Linh 

va bà Trjnh Th Hucmg Nhài the nhu 
sau: Dông chuyên nlurqng Olm dat t& dtrng vào xA Dàk R'Moan ch?y xuOng dat 
ông Nguyen Fluy VU, c?nh sat vài 4m d&thng cüa ông VU dé 

lam du&ng xuông ray, vài s tiên là 20.000.000dông (hal mz4oi triu dOng và hO bà Vng Kim Chi dâ nh.n dü so tiôn va 

cam kêt neu có tranh chap hO bà Vuang Kim Chi hoân toàn chju trách nhiém. 

A A A A UBND thành pho Gia Nghia nhn thay Hcip dong chuyen nhirçing quyen six dimg dat ngày 28/3/2009 giIta hO ông Nguyen Huy VU và bà 
Li Thj Thanh (v ông Vu) chuyén nhugng cho hO Ong Trân Drc Linh và bà Trinh Thj Htrong 

Nhãi va Giay sang nhisqng dat ngày 28/3/2009 gi&a ho ông Trân Hoàng Thanh, bà 
V.rcing Kim Chi v&i ho Ong Trân Drc Linh và bà Trnh Thj Htrang Nhâi cac ben dã k và nhn tiéri dày 

dU. Tuy rihiên hçp dng sang nhixçng dat chi.ra &rac chiThg 
nhn cCia cong chthig nhã zurâc hoc chrng thirc ca UBND x, phu&ng nai có dat. 

Xét thy t?i th&i dirn mua, ban sang nhuçing dt gifla các ben là nam 2009 do dO áp ding theo Lut Dat dai 2003 và các van bàn htr&ng dan thi hành quy dlnh: Ti Khoãn 1, Diu 106, Lut dt dai 2003 quy djnh: 1. Ngu-oi st dung dcii 
dwçic thc hin các quyn chuyln dcii, chuyln nhzrcrng, cho time, cho thuê iqi, 1/u'ca k tang cho quyJn th ding cicit; thci chdp, bdo lan/i, 

gop vdn bang quyJn sit dyng ilcit 
theo quy din/i tai k/iodn 2 Diu 110; k/moan 2 và khoá 3 Diu 

1/2; các khoán 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Diu 113; k/moan 2 DiJu 115; dicim b khon 1, các dicim b, c, d, 
ci và e khon 3 Dku 119; dAm b khoán 1, diEm b và diEm c khoán 2 DiEu 120 cüa 
Luát nay Ic/mi cO các dE kiên sau day: 
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a) Co gid'y ch&ng nhn quyn si dyng dá't; 

b) Dh khóng cO tranh chá'p; 

c) Quyn th dyng dt khOng bj Ice biên dJ báo dthn rhi hành On; 

d) Trong thöi hin th dung dot. 

- Diu 127, Lut dt dai 2003 quy djnh v trmnh tsr, thu tVc  chuyén nhung 
quyên sir ding dat: 

I. Vic nç3p h so' chuyAn nhwcing quyn sz dung ddt dwçrc quy din/i  nhw sau: 
a) H so' chuye2n nhzrcing quyn sz dung d4t n(3p tgi van phdng dáng iq" quyén 

sz dyng dat; trzthng hop hi5 gia din/i, Ca n/ian th dyng dat 1(11 nóng thOn !h  nç5p Igi 
U ban nhán dan xã ncti có dat dê chuyên cho van phOng dáng /cj quyên sw dung 
dat; 

b) H so' chuyn nhwçmg quyn th dyng dát gain hçp dng chuyln nhzrçi'ng 
quyên th dyng dat và giáy chá'ng nhán quyên sfr dyng dat. 

Hop dng chuyn nhzcçrng quydn th dung dclt phái cO chz'ng nh4n  cza cong 
chzng nhà nwóc, trzr&ng hçxp hç.rp dOng chuyén nhwQng quyén th dyng dat cOa h(5 
gia dIn/i, cá nhán i/il dwcrc 1ra chon hInh t/n'cc chtèng nhn cüa cOng chü'ng nhà 
nwàc hoc c/n-ng thtc cüa U ban nhán dan xâ, p/ntàng, thj trán nc?i cO dOt. 

Nghj djnh 181/2004/ND-CP ngày 29/10/2004 cüa Chinh phü hixâng dn thi 
hành Lut dat dal nm 2003 quy djnh: 

- Klioán 4, Diu 146, Nghj djnh 181/2004/ND-C? quy dinh: "HQp diig 
chuyên nhwçtng (...) cO hiçu 4c ké tfr th&i diem dáng k tgi Van p/lông dOng kj 
quyên th dyng dOt" 

- Diu 148 Nghj din/i 181/2004/ND-C? quy djnh: 
so' chuyn nhu-cing quyn th dyng dát gm có: 

a) Hop dng chuyn n/ntcfng quyn th dyng ddt; 
b) GiO'y chthig n/ian quyn th dyng dct hoc mc5t trong cOc loi gidy za v 

quyên th dyng dOt quy djnh tgi cOc khodn 1, 2 và 5 Diéu 50 cza Luit Dat dal ('néu 
có)..." 

Lut Dt dai quy djnh hInh thrc cüa hqp dng chuyn nhucmg quyn su 
diving dat là phãi bang vn bàn, duçic cong chrng hoc chrng thirc và duçic dang ky 
ti Van phông däng k 9uyên sCr ding dat môi phát sinh hiu hrc. Nhu vy, nêu khi 
chuyên nhtrcing phãn dat trén ma không dCi các diêu kiin theo quy djnh cüa pháp 
1ut thi hçip dong chuyén nhung do së không phát sinh hiu 1ic, do do UBND 
thành phô Gia Nghia không cap GCNQSD dat khi các ben chra giãi quyt vic 
sang nhtrçing nêu trên. 

UBND thãnh ph Gia Nghia nh*n thy ni dung kin nghj cua h ông (bà) 
Trãn .Hoàng Thanh - Vwrng Kim Chi lien quan den vic tranh chap hcip dông sang 
nhi.rcrng dat (giây vit tay) d61 vvi h Ong TrAn Dcrc Linh, vic thôa thutn mua ban 
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Trthi DInh Ninh 

là giao dich dan sr cüa các ben, không thuôc thm quyn giâi quyt ca UBND thành phô Gia NghTa. Dé nghi ho Ong Trán 
Hoàng Thanh, bà Vucing Kim Chi np don den 

ccv quan Tôa an dê dircyc xét xCr theo quy djnh nêu hçxp dông chuyén 
n&rçrng phãn dat trén duçxc tôa xét xfr vo hiôu, các ben khOi phuc 1?i tinh trng ban dãu, hoan trã 1ai cho nhau nh&ng gI dâ nhân. Sau khi có két qua ca cu quan Tôa an, UBND thành phô Gia NghTa xem xét th theo tbâm quyên. 

Váy, LJBND thành ph trâ 1&i d h Ong (bà) Trn Hoàng Thanh — Viicmg Kim Chi chrvc biêt./. 
No'!

Cl-lU TICH 
- TT, Thành Ciy (b/c); 
- U. I-{DND TP (b/c); 
- CT, các PCI UI3ND TP; 
- Trang TTDT TP; 
- Ban Tiêp cong dan TP; 
- UBND Phirông Nghia Phü; 
-Ltru: VT,TTr 



KT. CHU TCH 
OCHT!CH 

UY BAN NHAN DAN 
THI XA CR NGHIA 

SÔJ5./UBNP:UNN1[ 
V/v Iy'. gii quyêt theo ni 
dung kiên nghj cüa bà V.rang 
Kim Chi. 

CQNG HOA Xj. 1101 CHIJ NGHA VIET NAM 
Dcc L - Tr do - Hanh phüc 

Gia Ngkra, ngây.23 1hángJ2nám 2016 

KinI gri: Ba \Tuung  Kni Chi và ôg tchông) Ti-an Hoàng Thanb 
Dja chi: To dan phO 8, phithng NghTa PhCt, thj xã Gia Nghia, tInh 

Dk Nông. 

Uy ban nhãn dan th xà Gia NghTa nhn dtrçrc báo cáo s 61/BC-TMMT 
.ngày 21/11/2016 càa phOng Tài nguyen và Môi trIrr1g thj xà v vic giái quyêt 
theo ni dung kién nghj cüa bà Vizng Kim Chi. 

Sau khi xem xét. Chü tjch UBND thj xã CO ki&i chi dao nht.r sau; 

Qua ni dung Báo cáo cIa phông Tài nguyen và MOi tnthng thj xà Gia 
NghTa, LJBND thi xa Gia Nghia nbn thây viCc ha Vi.ning Km Chi va ông 
(chông) Trãn Hoang Thanh kiên ngh vic Ong Di.ng Kim Erc r ding dt 
nhiêu hcm so vói giây tx mua bàn dã xác 1p giüa hai ben vàdä &rçyc UBND xã 
Quang Thành eQ xác nhn không thuc thâm quyën giái quyêt cüa UBND thj xa 
Gia Nghia. Vi htbà Vu.ing Kim Chi và ông (thOng) Iran Hoãng Thanh khOng 
cung cap dLrqc giây tà mua ban bàn gôc dê chtmg minh là trirOc dày gia dInh bà 
dã ban chip Ong Dng Kim Dirc '.'à ehiêusàu mãnh dat là "36 rn". Trongkhi do 
ông Ding Kim Drc dà cung cap dtrqc giây t mua bàn bàn gôc (cO sir tây xca) 
Va dâ thryc UBD phithng NghTa Phii xác nhn nguôn gOc dat, tâi san trén dat 
dê bôi thixâng giài phg mt bang cho ông Dng Kim Dtrc. 

Dé giái quyét vic kién nghj cQa h bà Vixcrng Kim Chi và Ong (chOng) 
Trn Hoàng Thanh, UBND th xà dê ngh bà Virimg Kim Chi và Ong (chông) 
Trâi Hoàng Thanh kho kin vv vic ra Tôa an nhân dan thj xã Gia NghTa vi dày 
là vi vic tranh chap hp dông mua bàn dat dai. 

TrCn dày là kin cüa IJBND thj xà Gia NgMa v vic trà lâi kin ngh 
cüa h bà Vwng Kim Chi vâ Ong (chOng) Trân Hoàng Thanh./. 

Noi nhn: 
- Nhir trén; 
- CT. PCI UBND: 
- LF)VP; 
-ThanhtraTX: 
- I iông UNMTTX; 
- UBND phurng NghTa Phü; 

Nguy&i Vn Dung 





cJY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TEI XA GIA NGHIA Dc 1p — Tr do — Hnh phüc 

S:4A /UBND-TFr Gia IVghia, ngày 5  t1ing .?- iuni 2019 
V/v giãi quyt dan kin nghj 

cüa bà Vucing Kim Chi 

Kmnh gCri: UBND phumg Nghia PhCi. 

UBND thj x nhn &rçic Báo cáo S6 53/BC-UBND, ngãy 03/5/2019 cüa 
UBND phux&ng Nghia Phi, v vic giái quy& don kin nghj cüa hA Vuong Kim 
Chi To dan ph6 8, phung Nghia Ph. Ni dung: Kin nghj hO ông Dng Dinh 
Vit chim dot trái phép dt cüa hO gia dinh bà. 

Qua kim tra hi so cp giy CNQSD dt s6 AP 856125 cp ngAy 08 
thAng 7 nam 2009 d6i vài hO ông Dng DInh Vit, t?i  thira 201, t bàn d6 S6 35 
phtrong Nghia Phii, 1i6 so trich do thCra dAt và bin bàn kim tra thrc da duçic 
các hO lin k k ten cO th& hin nurong thoát niiâc có b rOng  3 m. dài 40 m 
theo phIa dông, tii vi tn thüa dAt trén hO ông Dng Dinh Vitt ttr lap dt cóng 
thoát rnthc. d6 dAt len vã tAng xi mAng, d8ng thai lAm c6ng, lcp rnAi ton có chiu 
dAi 11,8 m vA rAo krài B40 là khOng dung quy djnh. 

D xCr l' dCrt di6rn vic IAn chirn dAt, xAy dvng câng trinh trAi phép tai vj 
tn thCra dAt néu trén, UBND thj xâ Gia Nghia clii d?o  nhir sau: 

1. Yëu diu ChU tjch UBND phi.rrng NghIa Ph(i: 
- Khân truclng yéu cau hO Ong Dng DInh Vit thAn di cong trinh vi 

phm. trA 1?i  hin trng ban dAu, nu hO ông Dng Dinh Vit khOng chAp hAnh 
thi tin hành xü 1 cuông ché thAo d cong trinh xAy dmg vi phm, ttthng rAn, 
c6ng, rnAi lgp tOn vA lAp dt c6ng trái phép, d6i vi ông Dng DInh Vit, buic 
khôi pliic Iai  tinh trng ban du theo quy djnh. 

- ChU tn ph6i hçp vâi phong TAi nguyen — MOi tru?ng thi xA, Chi nhánh 
VPDK dAt dai thj x VA cAc don vi lien quan xAc djnh rO ngu6n g6c, Ioi dAt, 
mic dich sCr dung  dAt ti khu virc nêu trén, d6ng thii có bin phAp quAnl l dAt 
dai, quAn 1 trt tt4r xAy dvng trAnh dé cAc hO dAn tAi IAn chim va xAy d,rng trAi 
phép nhtx thi gian qua. BAo cáo kt quA giAi quy&t g1r1 v UBND thj x (qua 
Thanh tra thj x) triràc ngAy 30/7/2019 dê theo dOi, tOng hp theo quy djnh. 

2. Yêti cAn Phông TAi nguyen — Môi trLrcrng thj xA, Chi nhAnh VPDK dAt 
dai thj x ph6i h?p  UBND phurng Nghia Phü trong quA trinh giAi quyét vic xcr 
1 vi phm cüa hO Ong Vit và cung cAp h so lien quan dn thcra dAt trén d giAi 
quyt drt diEm vic LAn chiEm dAt VA tranh chAp dAt dai cUa 02 hO gia dmnh. 



Nguyn Vn Dung 

Nhn dLroc Cong vn nay, yéu cáu ChU tjch UBND ph,.rOrng Nghia Phii Va 
Thà trwng các don vj cO lien quan nghiCm tUc trin khai thrc hin./. 

Nol nlzâ,z: KT. CHUTICH - Nhtr trn; — PHO CHU 1CH - CT.CCPCTUBNDthI, 
- Phôrig TN-MT thj x 
- Chi nhánh VPDK dat dai thj x; 
- Ban lCD ihj xL 
- I3à Vixcmg Kim Clii (dé biêt); 
- Liru: VT, TTr. 



TOA AN NHAN DAN 

THANH PHO GIA NGHIA 
TNH OAK NONG 

cQNG HOA XA HO! CHU NGIIIA VIT NAM 
Bc 1p - Tirdo - Hanh phIic 

 

Gia Nghia, ngày 14 tháng 9 nãin 2020 

S: 467/TB-TA. 

 

GiAY xc NHiN 
NHiN OO KHfl KItN 

Kinh g1ri: Chj Ph.m Thj Ghi và Dng DInh Vit; dja chi: To 8, phung Nghia 

Phii, thành ph Gia NghTa, tinh Dk Nông. 

Là nguô'i 1thii kin. 

Toà an nhân dan 
thành ph Gia Nghla d nhn dugc dan khi kin cüa ngu'è'i 

khôi kiin np trirc tiêp. 

is - is is p. is 9 - ,rr7', p. 9 9 

Ve vlçc yeu cau giai quyet tranh chap quyen su ding dat voi ong fran Hoang Thanh va 

bà Vixang Kim Chi. 

Toà an nhân dan 
thành ph Gia NghTa së tin hành xem xét dan khi kin theo 

quy dnh cüa pháp 1u.t t tng dan sir. 

1j.. 

- Ngw&i khdi kin, 
- Lwu ho so' vu an. 

jA.CHANH AN 
.c\'O HVANPHONG 

\.: 

cffl)'NG ItJC BAN SÃO DUNG vth 
So'chIng th(c AOIe s, 
igày, * •i 14 cP, O2D 

VOTff1fNG 

Thj Thüy Hing 





DANG BO TfNH DAK NONG 
THANH UY GIA NGHIA 

* 

s oB - TB/ThU 

BANG CQNG SAN VIT NAM 

Gia Nghia, ngàyçtháng 8 nám 2020 

THÔNG BAO 
Kt 1un cüa dng chI Bi thr Thành üy 

ti burn tiep Cong dan ngay 3 1/7/2020 

Ngày 31/7/2020, Thuông trirc Thành üy t chrc tip cong dan. Chü trI ding 
chI Nguyn Due Nguyen — UVBTV Tinh üy, BI thi.r Thành üy. Tham di.r bui tip 
cong dan có di din Lnh 4o UBND thành phô Gia NghTa, Van phông Thành üy; 
Các phàng: Quán 19 do thj, Tâi nguyen & Môi tnxông, Thanh tra, Trn&ng ban tip 
cong dan thành ph và BI thi.r Dáng Uy, Chü tjch UBND phng NghTa Phü. 

Ti bui tip cong dan, dä tiêp h gia dinh bà Virung Kim Chi và ông Trn 
Hoâng Thanh, trii tai  t dan ph6 8, phurng NghTa Phi'i, thành ph Gia Nghia. Sau 
khi nghe dti din Unh dao UBND thành ph6 và các dun v có lien quan báo cáo, trâ 
1&i các ni dung kin nghj, khiêu ni cüa bà V..rang Kim Chi cfing chng là ông Trn 
Hoãng Thanh, dng chI Nguyn fXrc Nguyen — UVBTV Tinh üy, BI thx Thàrth üy 
kt lun clii dao nhi.x sau: 

- Giao UBND thành phô can cci toàn bQ h su do h dan cung c.p kim tra i 
1n cu& cong the ni dungjn ngh, tranh chip dt dai gita h gia dInE bà Vuong 

iiiChi, chng Trn Hoàng Thanh vói các h dan D.ng DInh Vit, Däng Kim Dç, 
Trn Dirc Linh. T chüc xr 19, giài quy& theo dung thm quy&n và diing quy djnh 

iáp Iut. Trithng hcip dã xü 19, giãi quyt các vi vic theo dung thrn quyn, 
diing quy djnh cüa pháp 1ut thI có van bàn trá l&i ln cuM cüng cho h dan duqc 
biêt, tránh phát sinh khiêu kin kéo dài. Thai gian hoàn thành trong tháng 9/2020. 

2- Giao Dáng üy phung Nghia Phii, chi do TJBND phi.thng khn triwng xir 
19, giái quyt vic h ông D.ng DInh Vit có hành vi ln chim muang nu&c, xây 
hang râo lam ánh hithng den lôi di chung nhix cOng dan phán ánh (vic nay UBND 
thành phô c€ing dã có van bàn chi do). Thrc hin xong tnthc ngày 15/9/2020. 

3- Di vd ni dung khiêu n.i cüa h dan lien quan dn vic bi thu6ng, h trçl 
và tái djnh Cu dir an Chq Gia NghTa. Yêu câu UBND thành ph6 chi dao  cu quan 
chuyen mon tham muu giãi quyt theo dung trInh tir vâ dung thyi gian quy djnh cüa 
Lut Khiêu nai. 

4- Giao cho Van phông Thành iy theo dOi, don dc thrc hin các nôi dung 
kt 1ün nêu trên. 



Trén day là kt lun, cM dao cia dng chI Nguyn Due Nguyen - UVBTV 
Tinh üy, BI thu Thành ñy Gia NghTa tai bui tip Cong dn Vucing Kim Chi cüng 
cMng là ông Tr.n Hoàng Thanh ngây 31/7/2020, yêu cu các dcin v lien quan trién 
khai thrc hiên./. 

Nd rthán: 
- Thirrng true Thânh üy, (b/c) 
- UBND thành phé, 
- Dãng üy phixàng NghTa Phü, 
- Thanh tra thãnh ph& 
- H ha Vuang Kim Chi (bitt) 
-  Lixu Van phông Thãnh üy. 

 

Nguyn Thj Htrô'ng 
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