
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO GIA NGHIA Dc 1p - Ttr do - Hanh phüc 

So: .L L /BC-UBND Gia Nghia, ngày..L. thcng 5 nám 2021 

BAO CÁO 
Cong tác thanh tra, tip cong dan, xu' 1, giãi quyt 

don thir khiu ni, t cáo tháng 5 nàm 2021 

Thirc hin Quyt djnh so 09/201 7/QD-UBND, ngày 27/3/2017 cüa UBND 
tinh Däk Nông, ye vic ban hành quy djnh chê d báo cáo cong tác thanh tra, 
giãi quyêt khiêu ni, to cáo và phông chông tham nhüng trên dja bàn tinh Däk 
Nông. 

U' ban nhân dan thành ph Gia Nghia báo cáo kt qua thirc hin cong tác 
thanh tra, tiêp cong dan, xi:r 1 giài quyêt don thu khiêu ni, to cáo tháng 5/2021 
trên dja bàn thành phô thu sau: 

I. CONG TÁC THANH TRA: 

2. Vic triên khai các cuc thanh tra: 
* fling sñ cu3c dang t1zrc 1,in (trin khai trong kj' báo cáo): 01 cuc 

kiêm tra ye vic cap phép xây dirng Va cong tác kiêm tra, xr 15' sau cap phép xây 
dmg cong tác xü 15' vic san üi mt bang trái phép trên dja bàn thành phô. 

* Kit qua kim tra vic thrc hin kit lumn thanh tra và quylt djnh xü' lj 
ye than!, Ira: 

- S kt 1un và quyt djnh xtr 15' duçic kim tra trong k3t báo cáo: Không 

- Kt qua thirc hin các kin nghj: Dang tin hành don dc thçrc hin theo 
quy dnh. 

2. Dánh giá nhn xét: 

Trong tháng 5 nàm 2021, chun bj các thu tic tin hành cuc thanh tra 
theo chuong trInh kê hoach và van tiêp tic don dOe và chi dao  thirc hin nghiêm 
tüc các Kêt 1un sau thanh tra theo dung quy djnh. 

II. KET QUA THC HIN CONG TAC TIEP CONG DAN, XI L' 
GL&I QUYET iuiiEu NI, TO CÁO. 

1. Tip cong dan: 

a. Cp xa, phu'ông: 

- S hxgt cong dan dã tip: 09 luçit = 09 ngithi. 

- Trong tháng 05/2021, lãnh dao  UBND các xã, phuèng dà tip cong dan 
djnh k5' và dOt  xuât thu sau: 

+ Tip djnh k5': 09 luçit = 09 ngthi. 



2 

+ Tiêp dt xuât: 0 hrcit =0 ngthi. 
• b. Cap thanh pho. 

- So luçit cong dan dà tip: 24 li.rçit 39 ngui. 

- S vi1 vic qua tiêp cong dan là 13 vi. 

+ Khiu nai: 0 vu viêc. 

+ Kin nghj, phân ánh: 13 .vi vic. 

+ To cáo: 0 vi viêc. 

- S doàn dông ngu&i: 02 doàn. 

- Trong tháng 5/2021, lành do UBND thành ph dà tip cong dan djnh 
k' và dot xuât nhu sau: (co biêu rnáu chi tiêt kern theo,) 

+ Tiêp dnh k: lllugt =22 ngu&i 

+ Tiêp dOt xut: 0 luçct = 0 ngithi 

- Vic xü 1 khiu ni, t cáo: ThOig qua ljch tip cong dan, Thiing trirc 
Thành u, Thumg trc HIDND, länh do 'JBND thành phô cüng lãnh dao Thanh 
tra thành phô và các dan vj có lien quan tO chüc dôi tho.i trirc tiêp vci cong dan 
và sau buôi tiêp dan có van bàn kêt1un, chi do các ca quan, dan vj Co lien 

quan xem xét giái quyêt khiêu ni, kiên nghj cüa cOng dan. 

- Di vâi nhüng vii vic khiu nai, t cáo không thuOc thm quyn giái 
quyêt cüa Chü tjch UBND thành phô, L1BND thành phô giao Thanhtra thành 
phô xir 1, hithng dan, chuyên dan cong dan den ca quan có thâm quyên dê giãi 
quyêt; doi vói nhitng vi1 vic thuOc thârn quyên giài quyêt cüa ChU tjch UBND 
thành phô, giao cho Thanh tra và dan v cO lien quan tiên hành tham muu thii 1 
don, giái quyêt theo quy djnh. 

2. Xir 1 do'n thir: 

a. Tiêp nhn tti U]3ND các xa, phtrbng: 

- Tong s dan tip nhn trong ks': 3 dan = 3 vi. 

- Don k' truâc chuyn qua: 0 dan = 0 vil. 
* Tiing don phãi xü' 1: 3 dan =3 vi; 

+ Tranh chap dt dai: 3 vu, 

+ Dan khác: 0 dan = 0 v11 dang xem xét giâi quyt. 
.ic - . b. Tiep nhin tii UBND thanh pho: 

- Tong s dan tip nhQn trong kr: 13 don = 13 vv. 

- Dan k truâc chuyn qua: 14 dan = 14 vi. 

* Tng don phãi xfr 1: 27 don 27 viii. 

- Kêt qua phân 1oi dan: 
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+Khjunaj: 0dan=0vi. 

+Tô cáo: 0dcyn=Ov. 

+ Kin nghj, d nghj, phân ánh: 27 &m 27 vu. 

- Kt qua xfr 1 don thir: 27 don 27 vii. 

+S don chuyn dn các phông, ban, don vj thuc thành ph giãi quyt là: 
27dn=27vi. 

+ Chuyn các so', ban ngành cüa tinh: 0 don = 0 vii. 

+ Dã tiên hành trà lo'i kin nghj: 08 don =08 vi. 

+ Dang xem xét trà läi, giái quyêt: 19 don 

*Nhân  xét, dánh giá: 

Trong tháng 5 näm 2021 so luçmg don thu trên toàn dja bàn thành ph 
chü yêu là don kiên ngh, phãn ánh lien quan tranh chap dat dai, chuyên mic 
dIch sü diing dat, cong tác quy hoach, quàn 1 do thj; cong tác den bü, h trq và 
bô trI tái dinh cu và mt so lTnh vixe khác. 

3. Kt qua giãi quyt do'n khiêu ni, t cáo thuc thm quyn: 

a) Giâi quyt don khiu nti thuc thm quyn: 

-Tôngsô:0vii 

b) Giài quyt dcm t cáo thuc th.m quyn: 

- Tng s: dcm t cáo 0 vi vic thuc thâm quyn. 

4. Kt qua xây diyng, hoàn thin th ch và tuyên truyn, phô bin 
pháp 1ut v khiu ni, t cáo 

- Tng s van bàn (hu&ng dan, chi dao)  v cong tác tip cong dan, xir l 
don thu, giái quyét khiêu ni, to cáo mói dixçic ban hành: 03 van bàn. 

III. PHIJ'cNG IIU'ONG NHIM VJ THANG 06 NAM 2021 

1. Cong tác thanh tra: 

Kim tra vic thirc hin chi trà tin h trçi Côvid 19 tti UBND các xã, 
phuO'ng; 

2. Cong tác tip cong dan: 

Thirc hin t6t cOng tác tip cong dan djnh kS', dt xu.t theo dung quy 
djnh. 

3. Cong tác tip nhn, xtr 1 và giãi quyt don thir: 

- Tip nhn, thii 1, xir l don thu theo ding trInh tij, dáng thm quyn giãi quyt 
cüa Chü tjch UBND thành phO. 

- Huo'ng dn và chuyn don dn cci quan có thm quyn d giài quyt. 
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- Tin hanh kim tra, xác minh, giãi quy& khiu nti, t cáo theo dñng quy 
djnh, không dê don thu ton dung, kéo dài. 

4. Thiyc hin cong tác quãn 1 nhñ niróc v xét khiêu t: 

- Chi dto, giám sat vic thirc hin t& cong tác giãi quy& khiu ni, kin 
nghj, phãn ánh, to cáo & Co s&. 

- Tuyên truyn, hu&ig dn các quy djnh pháp 1ut giãi quyêt khiêu ni, t 
cáo & xã, phi.r&ng. 

Trên day là báo cáo kt qua cong tác thanh tra, tip cong dan, giãi quy& 
don thu khiêu ni, to cáo tháng 5 näm 2021 và phuong hurng nhim vii cong tác 
tháng 6 näm 2021 cüa U ban nhân dan thành phô Gia Nghia./. 

Ncin1zmn: 
- UBND tinh (b76)r 
- Thanh tra tinh (b/c); 
- Ban Tiép cong dan tinh (b/c); 
- TT. Thành u (b/c); 
- TT. FIDND TP (b/c); 
- CT, PCT UBND TP; 
- Lãnh dao VP; 
- UBND các xã, phxng; 
- L.ru VT, Tfr (Na). D Tn Surng 
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DANII SACH CAC DON VI KHONG BAO CÁO THANG 5 NAM 2021 

Stt Don v Ghi chul 
01 UBNDxãDãkR'Moan 
02 UBND phuing NghTa Düc 
03 TJBND phixng Nghia Tan 
04 UBND phithng Nghia Phti 
05 UBNDxäDàkNia 





TONG HP KET QUA CONG TAC TIEP CONG DAN CUA LANH DiO UBND THANH PHO GIA NGHIA, 
T1f NGAY 10/4/202 1 DEN 10/5/202 1 

(Kern Báo cáo s&,i_TBC-UBND ngáy 2-J_tháng 5 näm 2021 cüa UBND thành ph) 

STT Ngay tiep 
Ho, ten ngirôi 

. tiep 
Chirc vu 

Hç, ten, da chi 
ngirori KN, TC, 

.. . ., khien ngh, phan 
ánh 

Nôi dung vu viêc (KN, 
TC, KN, PA) 

Vic 
giãi 

quyet 
cüa co 

quan co 
thâni 
quyên 

(nu co) 

Hirong xu ly 
S 

nguroi 

Ghi 
chü 
(tip 
dnh 

k5r/ dt 
xut) 

01 25/04/2021 Thach Canh Tinh Pho Chu 
tich UBND 
thành phô 

ba Nguyen Thi 
Oanh, so din 
tho?i: 
0988.381.320, dja 
chi: To dan phô 5, 
phtrà'ng Nghia Phñ, 
thánh ph Gia 
Nghia; bà l3üi Thj 
Phtrqng, si din 
thoai: 0911359259, 
dja chi: To dan ph 
1, phi.r?mg NghTa 
Trung, thành phô 
Gia Nghia. 

Kiên nghi ye viec hQ gia 
dinh dà nc5p ho su cap 
Giáy chthig nhçn quyên 
sz dyng dat, den nay dã 
qua hqn giái quyét nhzmg 
h5 gia dlnh van chwa 
nhán du-crc kêt qua x& l. 

- Giao Bô phân Tiêp nhân va Tra két 
qua thành phô kiêm tra, rà soát Iai tt 
câ ho so cp GCNQSD dat dä den hen 
nhirng chtra có kêt qua giái quyét thI 
Ip danh sách báo cáo ci the cá nhân, 
don vi châm tré trong giái quyét thu 
tVc hành chInh ye dat dai cho UBND 
thành ph d có co th chi do, xCrl cá 
nhân, don vi trong vic châm tré giái 
quyêtthü tc hành chinh trong linh 
vrc dat dai. 
- Giao phèng phông Tài nguyen vâ 
Moitnrxng thânh phô kiém tra, rà soát 
Iai tat câ ho so lien quan den vic cap 
GCNQSD dat (trong do có ho so bà 
Nguyen Thj Oanh, BUi Thi Phung, 
Vu Van Vö và các ho so châm tré theo 
danh sách báo cáo cüa B phn Tip 
nhn và Trá két qua thânh phô) thi cO 
van ban hithng dan, trá IOi, xir l dirt 
diem kién nghj cüa cOng dan theo quy 
djnh, tránh tInh tr?ng khiêu nai nhiêu 
lân,vucitcâp. 

02 Dinh ky 

02 25/04/2021 Thach Cánh Tinh Phó Chü 
t!ch UBND 
thành phO 

bà Ta Thj Gái, so 
din thoai: 
08 12.200.009, 
thi.r&ng trá tai: T 
dan phô 1, phtrO'ng 
NghTa Tan, thành 

Kiên nghj ye vic bà 
Nguyen Thj Ph&i cct nái, 
sza chüa, xdy dyng nhà 
trái phép chu'a dtr.rc c 
quan co thOrn quyCn x& 
lj; Klein Ira igi dicn tIch 

- Kiên nghj ye vic bà Nguyen Thj 
Phái ccr nái, sza chta, xdy dimg nhà 
trái phép chira dzrcrc co quan cO thOrn 
quyCn xi lj: DOi vcri ni dung nay dã 
dirçc phOng Quân 1 dO thj thành phô 
trá lOi ti Cong van so 124/CV-QLDT 

01 Djnh k' 



7 

ph6 Gia Nghia. con igi và vic cdp ngày 31/3/2021 v vic trã li kin 
GGNQSD dat cza ha nghj cüa bà Ta Thj Gái khng djnh 
Phái; Kiêm tra igi 43 giái vic süa chUa nhà cña bà Nguyen Thj 
dtthng Phgm Ngoc Thach. Ph&i là dcing quy djnh. 

- Dôi v&i nç3i dung ha Ta Thj Gal kiên 
nghj phOng Tài nuyênvà MOi 1rw0ng 
kháng djnh Igi lan cuOi vái din tIch 
dOt con igi hin nay cza bà Nguyen 
Thj Ph&i: Yêu cau Trtrông phOng Tài 
nguyen và Môi trung thành phô thrc 
hin theo Thông báo so 81/TB-UBND 
ngày 26/3/202 1 két 1un cüa clông chI 
Phó Chü tch UBND thành phô tai 
buôi tiêp cong dan ngày 25/3/2021. 
Giao Thanh tra thành ph. 
Tong hçip két qua thirc hin cia các 
don vj tham muu cho UBND thành 
phô van bàn trá Ri IAn cuOi dôi vâi cac 
neil dung trên theo quy djnh pháp Iut. 
- DOi vái nç5i dung kiêrn tra igi 45 giái 
thrOng Ph gin NgQc Thgch và thtc hin 
Thông bOo so 10022-TB/VPTU ngay 
2 7/7/2020 cãa VOn phông Tinh Oy: 
Giao phOng Tài nguyen và MOi tru&ng 
thành phô chü trI phôi hçp vii phOng 
Quàn l' do thj thành phô và các don vj 
cO lien quan kiêm tra lai  toàn  bei  ho sa 
xac dinh lai li gii thrmg Pham Ngcc 
Thch và du?rng 23/3 dê giái quyt trá 
lOi dat diem kiên nghj cCa hO gia dinh 
theo quy dnh và thirc hin Thông báo 
so 10022-TBNPTU ngày 27/7/2020 
cia Van phOng Tinh Cy ' kiên chi do 
cCa dOng chi BI thu Tinh Cy ye htrOng 
giâi quyêt viii vic lien quan den bà Ta 
Thi Gal và ' kiên chi dao cüa UBND 
tinh tai Cong van so 3828/UBND- 
NCKS'IT, ngày 3 0/7/2020 ye vic giãi 
quyêt vii vic lien quan den neii  dung 
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khiu kin cüa bà Ta Thi Gái. 

03 25/04/202 1 Thach Cánh Tinh Phó Chü 
tich UBND 
thành pM 

ông Nguyn Van 
Sinh, dja chi: Bon 
Srê U, xä Dãk Nia, 
thành phô Gia 
Nghia, tinh Däk 
Nông. 

kiEn nghj xem xét, giái 
quyet và cap giáy chth 
nhn quyén th dyng dat 
cho ho gia dmnh tal dir an 
ho dp 1/thy icr! 1)0k Rial. 

V vic nay, UBND thãnh phô dã chi 
dao giao Ban quán 1)2 dir an và Phát 
triên qu dt thành phô trin khai thrc 
hin tai  Cong van so 507/UBND-
TNMT ngày 31/3/2021, nh.rng den nay 
UBND thành phô vn chua nhn duc 
kêt qua xfr 1)2, giâi quyêt. Yen câu Ban 
quãn 1)2 dr an vâ Phát triên qUy dat 
thành phô nghiêm tue triên khai thirc 
hiên. 

01 Djnh k)2 

04 25/04/2021 Thach Cânh Tjnh Phó ChU 
tich UBND 
thành phô 

ông Nguyen Mnh 
HUng, dja chi: T 
dan phô 1, phtr0ng 
NghTa Tan, thành 

M Gia Nghia. 

Các Ong (ba) Hoàng Thj 
Diên và Hoàng Chi ThQ 
xOy thing nhà trái phép bj 
x& ph cii vi phgm hành 
chInh nhiing van dtrcxcbOi 
thttOng, ho trç, va bô tn 
ía! djnh cir; Kiérn Ira vic 
xáy dy-ng trái phép tai vj 
trI dOi din tirn tha xe 
"Dá Xanh" giáp dat nhà 
Ong (ba) Hông — HOng ía! 
10 dOn phO 1, phtröng 
Nghia TOn. 

- Các ông (ba) Hoàng Thj Diên và 
Hoàng ChI ThQ xáy dy'ng nhà trái 
phép bi th phat vi pham hành chInh 
nhzrng van dirçrc bOi thii&ng, ho trçr. 
Giao Ban quãn 1)2 dir an và Phát triên 
qu5 dat thành pM chU trI phôi hcip vti 
các dcm vj có lien quan kirn tra 1i 
toàn b ho sa bOi thir?mg, hO trçr cUa 
ong Hoàng ChI Th dO trâ 1ii d(rt diem 
kiOn nghj cUa ho gia dInh theo quy 
dinh. 
- Kiéni tra vic xOy drng irái phép tgi 
vj fri dôi din iim rira Xe "Dá Xanh" 
giáp dOt nhà ông (ba) Hông — HOng tgi 
tO dOn phO 1, phzràng NghTa Tan: Giao 
phong Quân 1)2 do thj thành phO chU trI 
phôi hqp vOi các dan v cO liOn quan 
tham mtru UBND thành pM hixàng xCr 
1)2, giái quyêt vic xây drng trái phép 
theo dUng quy cljnh pháp lut. 

01 Djnh k)2 

05 25/04/2021 Thch Cânh Tinh Phó ChU 
tjch UBND 
thành phô 

cac h dan thuc 
dr an ThUy din 
Däk R'Tih gôrn: 
VU Van Câu, 
Nguyen Thj DiOn, 
BUi Xuân Lanh, 
Nguyen Thj Len 
cUng trU tai thôn 

Cling n3i dung lien quan 
den cong tác bOi thirO'ng, 
ho trcy va tái dinh cu- dir 
an Tithy din 1)0k R 'Tih. 

- Dôi vái nOi dung tgi thai diem thu hOi 
dat cOc h5 dOn néu trên khong bj thu 
hôi hêt dat, phan din tIch cOn igi là 
quy hogch dat a nên không dtrqc bó trI 
tái d/nh cit. Tuy nhiên, den thai diem 
nay thi khu vu-c dOt nêu men dO thay 
dO! quy hogch khOng phü hçrp vái inyc 
dich dat &. V vic nay, UBND thành 

09 Dinh k)2 
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Tan PhLrcmg, xa 
Dãk R'Moan, thành 
pho Gia Nghia, 
din thoai: 
0982.432.458; Ong 
Nguyen Van 
Phông, Ho Thj 
Nãm, Hoàng Van 
Dip, Nguyen Xuân 
Dirang, Bñi Doan 
Cuing, dja chi: 
Bon Dãk R'Moan, 
xã Däk R'Moan, 
thành phô Gia 
Nghia, din thoai: 
0346.546.209. 

ph6 da clii do phông Quân I do thj 
thanh ph thrc hin tai  M%ic 6, Thông 
bao so 38iTB-UBND ngay 
29/01/202 1; Mic 11, Thông báo so 

81/TB-UBND ngày 26/03/2021. Tuy 
nhiên den nay UBND thành ph van 
chixa nhn thrçrc két qua xcr Ii', giâi 
quyêt. Yêu cau phOng Quân 1)2 do thj 
thành phô nghiêm the triên khai thirc 
hin. 
- Ddi cac nói dung lien quan kiên nghj 
den bôi thzt&ng, ho lrq bô trI tái djnh 
czr: Vê vic nay, UBND thành phô dã 
có van bàn don doe Cong ty Co phàn 
Thuy dién Däk R'Tih thi,rc hin t?i 
Cong van sO 850/UBND-TTr ngày 
19/4/2021, nhrng den nay UBND 
thành ph van chua nhn due két qua 
giái quyêt. Giao Thanh tra thành ph 
dOn dôc, theo dOi va tiêp tic tham muu 
UBND thành phô van bàn d nghj 
Cong ty C phân Thüy din Dàk R'Tih 
thirc hin 1p phtrang an bOi thumg, 
ho trq b sung cho các h dan trong dir 
an Thüy din Däk R'Tih theo quy 
dinh. 

06 25/04/2021 Thch Cánh Tjnh Phó ChCi 
tjch UBND 
thành phô 

ông Vu Dirc 
Trithng, ông Hoàng 
Phó Lien, sO din 
thoai 0365.455.758, 
thi.thng tth tai:  To 
dan phô 2, phtr&ng 
Nghia Tan, thành 
phô Gia Nghia. 

D nghj c47 quan xeni xét 
xac djnh Ig! ranh thu hôi 
va hgp th&c hóa phán dat 
ddi dir sau khi thu hOi dé 
xdy ding Trung 1dm hành 
chInh thj xa ('nay là thành 
phO Gia NghTa). 

Giao Giao phOng Tài nguyen va Môi 
tnrng thành phô chü trI phôi hqp vi 
các &m vj lien quan rà soát li toàn b 
ho sci tin hành kiém tra vic do dac, 
cam moe ngoài thirc dja và chi ranh 
thu hôi cho gia dinh ông theo quy djnh. 
Tip tic tham mru UBND thành phô 
van bàn kiên nghj, d xuât S& Tài 
nguyen và Môi trtthng cho chü trirang 
trà 1i dat dã thu hôi không sCr diing hêt 
tai khu virc nay. 

02 Djnh kS' 
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07 25/04/202 1 Thach Cânh Tjnh Phó Chü 
tjch UBND 
thành phô 

Ong Tithng Minh 
Tin, so din thoai: 
0914.235.875, 
thung tth ti: To 
dan ph 4, phir&ng 
Nghia Trung, thành 
phô Gia Nghia. 

D nghj kiem Ira din tIch 
dat öâ thu hOi va cOn lçii 
sau khi thu hOi dê xáy 
dung Khu tái djnh cit Dàk 
Nia thuôc tO dan phO 4, 
ph1071g Nghta Trung do 
SàXOy dyng lam Chü dáu 
lit và quán lj; Dé nghj 
xác djnh igi th&i diem xáy 
dung nhà cza bà Ttthng 
Thj Mid tgi phitàng NghTa 
Trung; 

V ni dung nay cüa ông dã di.rqc Sci 
Xây dirng trâ 1i tai  Cong vAn s 
671/SXD-HT&QLN ngày 16/4/2021 
v vic trá Rn dcm kiên nghj cCia ông 
Ttrâng Minh Tiên, nhtrng ông không 
dông vi vic trâ 1i trên. Dê nghj 
ông cO dcm gCri cho dan v có lien quan 
và UBND thành phô, sau khi nhn 
di.rqc dcm UBND thành phô s chuyên 
dcm cho cci quan chuyên mon có lien 
quan giAi quyêt dan kiên nghj cüa ông 
theo quy cljnh cüa pháp luât. 

01 Djnh k' 

08 25/04/2021 Thach Cánh Tnh PhO Chü 
tjch UBND 
thành phô 

ông Phan VAn Ci.r, 
so diên thoi 
0937423555, dja 
chi: tO dan ph 10, 
phuOng Nghia 
Thành, thành phô 
Gia Nghia. 

D nghj UBND xä Dä/c 
R 'Moan x& l d0i diem 
vic Ong Trân canh lan 
chiêm hO, xáy dyng trái 
phép. 

Vic nay UBND thành phô dA chi dao  
UBND xA Däk R'Moan giâi quyt dth 
diem, tuy nhiên t?i  các buôi Tiêp cong 
dan, cong dan tiêp tiic kiên nghj. Yéu 
câu UBND xA DAk R'Moan nghiem 
tUc thijc hin, yéu cAu ngr&i vi pham 
hành chInh khOi phuc Iai  tinh trang cüa 
dat tnràc khi vi pham và có vAn bàn xcr 
Is', giAi quyêt giri cho h gia dinh thrçic 
bitt theo quy djnh, tránh d tInh trng 
ngi.rii dan kiên nghj nhiêu Ian, phüc 
ta. 

01 Djnh k' 

09 25/04/2021 Thach CAnh Tjnh Phó Chü 
tjch UBND 
thành phO 

ông Nguyn Liic, 
so din thoai: 
0356.024.752, dja 
chi: tO dan phO 4, 
phung Nghia fXrc, 
thành phO Gia 
Nghia. 

D nghj xem xét cho h 
gia dlnh dwcrc mua 02 16 
dat tái dinh cit theo 
trzthng hçip dac  bitt vi gia 
dInh bj giái tOa din tIch 
dat iOn (hon 4ha tgi 2 
hqng myc kè bO' dong va 

khu tái djnh cit b& dông). 

Dôi vói ni dung nay tai  bui Tip 
cong dan djnh k' ngày 05/04/2021 
UBND thành phô da chi do Ban quân 
l dr an va PhAt triên qu dat thành 
phO thijc hin tai  Miic 7, Thông báo s 
92/TB-UBND ngày 6/4/2021 xong 
trtthc ngày 25/4/2021. Nhung den nay, 
UBND thành phO van chira nhn dirqc 
kt quA giAi quyt, yéu câu Ban quAn 
l dir an va Phát triên qu dat thành 
phô nghiêm tüc thi,rc hiên. 

01 Dnh kS' 

10 25/04/2021 Thach Canh Tinh Pho Chu 
tch UBND 
thAnh phô 

ba Dao Thi Son (va 
ông Trân VAn Pha, 
dA ly hon nArn 
2008), sO din thoai 

Dê nghi gia: quyet viec 
thu hOi dat cOa Cong ' 
Co phan Thin TOm DOk 
NOng. 

Lien quan den nOi dung nay, Uy ban 
nhan dan thành phô dA dO nghj Sâ Tái 
nguyen và Môi tnrOng thrc hin tai  rat 
nhiOu vAn bAn: Thông báo sO 562/TB- 

01 Dinh ky 
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0919.027.354, 
thu?mg trü t?i:  To 
dan phô 3, phtr&ng 
Nghia Tan, thành 
phô Gia NghTa. 

UBND, ngày 28/8/2020; Cong van s 
2259/UBND-TNMT ngày 2 1/10/2020; 
Cong van so 2307/UBND-TNMT ngày 
28/10/2020; Cong van so 
2715/UBND-TNMT ngày 28/12/2020; 
Cong van so 448/UBND-TNMT ngày 
5/3/2021. Tuy nhién, den nay UBND 
thành phO chLra nhn thrqc ' kin giái 
quyt cCa Sc Tài nguyen và Môi 
triImg tinh Däk Nông. Giao phOng Tài 
nguyen và MOi tnrng thành ph6 tiêp 
tiic tham mu'u UBND thành ph6 vAn 
bàn kin ngh Sâ Tài nguyen và Môi 
tnrng ye giâi quyêt kiên nghj cOa 
cong dan, de UBND thành phô cO co 
s& trã 1&i don kiên nghj cho h gia 
dInh theo quy dinh pháp 1ut. 

11 25/04/202 1 Th?ch Cánh Tjnh Phó ChCi 
tjch UBND 
thành phô 

ông Nguyen My và 
bà (vç) Phm Thi 
Sen, din thoai 
0397.686.619, 
thuèng trii tai:  TO 
dan phô 1, phung 
Nghia Dic, thành 
phO Gia Nghia. 

Kiên nghj v vic bôi 
thiröng, ho trc, tái djnh 
cu hgng rnic dzt&ng vành 
dai báo v yen ho tic cáu 
Dak Nông den cáu bà 
Thông và dzthng D2 dr an 
ddu tu- xáy d-ng cOng 
trinh HO Gia Ngh7a. 

Giao Ban quán I dir an và Phát trien 
qu dt thành ph chü trI phOi hqp vói 
các don vj cO lien quan kirn tra lai 
toàn b ho sabOi thtrông, hôtrq cCa 
ho gia dInh dé trà lOi dth diem kién 
nghj cOa hO gia dinh theo quy djnh, 
tnrng hqp viiQt thâm quyn thi tharn 
miru UBND thành phô kien nghj, de 
xuat UBND tinh theo quy dnh. 

02 Djnh k' 

Tu ngày 10/04/2021 dn ngày 10/05/2021, LAnh do UBND thành ph tip cong dan dnh kS'  11 krqt vOi 22 nguôi 
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