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S -+ 57UBND-TNMT 
V/v trâ 1i dan kin nghj cüa 

ông Nguyen Van Sinh 

KInh gi'ri: 

Gia NghI'a, ngàylj thángj(j nàrn 2021 

- Ban Quàn l di.r an và Phát trin qu dAt thành ph; 
- Uy ban nhân dan xã DAk Nia; 
- Ong Nguyen Van Sinh, thu'ô'ng trá: Bon Srê U, xa Dák Nia, 

thành phô Gia Nghia, tinh Dák Nóng. 

Uy ban nhân dan thánh ph nhn dugc Báo cáo s 109/BC-
QLDA&PTQD ngày 14/5/202 1 cüa Ban Quán l dir an và Trung tam phát triên 
qu dat thành phô ye vic giãi quyêt dan kiên nghj cfia Ong Nguyen Van Sinh, 
thtr&ng trü tai  thôn 8, xã DAk Nia, thành phô Gia Nghia, tinh Dãk Nông vó'i ni 
ding nhir sau: Qua lam vic v&i h gia dInh Ong Nguyen Van SinE không yeu 
cau th1rc hiên cong tác ho trçi, den bü dOi v&i phân din tIch bj ng.p nuc thuc 
hành lang báo v cong trInh thüy 1i Dak Rial và dê nghj tiêp tic si'r ding và cap 
giây cháng nhn quyên sir diving dat theo ditng quy hoach sr diing dat. 

Sau khi xem xét, UBNID thành ph có kin nhu sau: 

1. Di vói din tIch dAt cüa ông Nguyn VAn Sinh con lai  gia dInh ông 
duçic tiêp t11c sü diing den khi nhà rnró'c thu hôi dat th?c hin quy hoach, ice 
hoach s1r ding dat. Tuy nhiên theo quy hoach duc phê duyt tai  Quyet djnh so 
1292/QD-UBND, ngày 14 tháng 8 nAm 2013 cUa UBND tinh DAk Nông, ye vic 
phê duyt quy hoach  chung do thj Gia NghTa den nAm 2030 và tam nhIn den 
nAm 2050 và dOi chiêu bàn do hin trng nàm 2019 thI vj trI dê nghj cap giây 
chüng nhn quyên sir dung dat là dat song suôi mt nuc, ngoài ra vj tn trên 
thuc hành lang bão v cOng trInh thüy lçri DAk Rial và hin trng sr diing dat 
hin nay thI toàn b din tIch cüa ông dA bj ngp nu'o'c do ánh huOng cüa dp 
thüy lçii DAk Rial. Mt khác, vic nay UBND thành phô trâ li cho ông tai Cong 
vAn so 13S4IUBND-TNMT ngày 15/7/2020; Cong vAn so 705/UBND-TNMT 
ngày 31/3/2021 ye vic giái quyêt kiên nghj ci'ia Ong Nguyn VAn Sinh. Vj trI 
dat thuc 1 gii QL 28 và nAm trong pham vi bâo v cong trInh thüy içi (Diêu 
44 Lut Thüy 1?i  nAm 2017) nén khOng dii diêu kin dê cAp giây nhn quyên sü' 
ding dat. 

2. Yêu câu UBND xA DAk Nia phi hçp các dan vj có lien quan giAi thIch, 
vn dng cho ông Nguyen VAn Sinh duqc biêt ye quy djnh cüa Lust Dt dai 
(khong dü diêu kin cap giAy chng nhn), tránh tnthng hp cong dan khiu nai, 
khiêu kin kéo dài, phüc tap. 

3. Vic dn bü h trg phn din tIch dAt b ngp nrnc. 
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Giao cho Ban quàn 1' dir an và Phát trin qu5' d.t thành ph phi hçp vâi 
Cong ty TNHH MTV Khai thác cong trInh thüy lqi Däk Nông vã các don vj Co 

lien quan khào sat vüng bj ãnh hu&ng ngp nithc do cong trinh thüy lçii Dàk 
Rial, xä Däk Nia dê tharn mini cho UBND thành phô ltp phirong an h trg den 
bü cho ông Nguyen Van Sinh và nhictng h dan khác có lien quan. Xong trong 
tháng 10/2021. 

Trên day là kin cüa UBND thành ph v vic trà läi don kiên nghj cüa 
cong dan dê các dan v lien quan và ông Nguyen Van Sinh duc biêt và thrc 
hin. Tr nay ye sau UBND thành phô sê không trâ li các ni dung có lien quan 
den vic nay nêu ông Nguyn Van Sinh tiêp tçlc kiên nghj./. 

Nui iii: (1 ii : 
- Nhi.r trén 
- CT, PCT UBND thãnh pho; 
-LDVP; 
- Thanh tra thành ph6; 
- Ban TCD thành pho; 
- Cong ty TNHH MTV KTCT thCty lqi Dãk No 
- Luu: VT, TNMT. 

KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 

Tliach Cãnb Tinli 
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