
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO GIA NGHiA Bc Ip - Tir do - Hanh phüc 

S: L  /BC-UBND Gia Nghia, ngày.LLtháng 01 nàm 2021 

BAO CÁO 
Cong tác thanh tra, tip cong dan, xtr 1, giái quyêt 

don thir khiu ni, tE cáo tháng 01 nám  2021 

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

U' ban nhân dan thành ph Gia Nghia báo cáo k& qua thirc hin cong tác 
thanh tra, tiêp cOng dan, xi:r 1 giãi quyét dan thu khiêu nai,  tO cáo tháng 
01/2021 trên dja bàn thành phô nhu sau: 

I. CONG TAC THANH TRA: 

1. Vic triên khai các cuôc thanh tra: 
* TJng s cu3c dung thrc hin (frin khai trong kj báo cáo): 0 cuc 

* KIt qua klein tra v4c tJ,rc hin kIt 1uin thanh Ira và quylt djnh xü 1j 
ye thanh Ira: 

- S kt 1u.n và quy& djnh xr 1)2 duçc kim tra trong k)2 báo cáo: Không 

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

2. Dánh giá nhn xét: 

Trong tháng 01 näm 2021, chuân bj các thu tc tin hành cuc thanh tra 
theo chuo'ng trInh ke hotch và van tiêp tic don doe và chi do thirc hin nghiêm 
tue các Két 1u.n sau thanh tra theo dung quy djnh. 

IL. KET QUA THIC HIN CONG TÁC TIEP CONG DAN, XU L\ 
GIAI QUYET DON KHIEU NiI, TO CÁO. 

1. Tipcôngdân: 

a. Cpxa,phir?ing: 

- S hrçt cOng dan dã tip: 20 luçyt = 20 ngu1i. 

- Trong tháng 01/2021, lãnh do UBND các xä, phithng d tiêp cong dan 
djnh kS'  và dt xuât nhu sau: 

+ Tiêp djnh k)2: 02 1uct =02 ngithi. 

+ Tiép dt xuât: 0 h.rçit = 0 ngithi. 
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A: b. Cap thanh pho. 

- S6 lucrt cong dan dã tip: 31 h.r9't = 39 ngithi. 

- S v11 vic qua tiêp cong dan là 11 vi. 

+ Khiêu nai: 0 vu viêc. 

+Kinnghi,phânánh: 11v%ivic. 

+ To cáo: 0 vu viêc. 

- So doàn dông ngthi: 0 doàn. 

- Trong tháng 01/2021, lãnhdo UBND thãnh phô dã tiêp cong dan djnh 
k' và dot xuât nhis sau: (co biéu máu chi tiêt kern theo,) 

+ Tiêp djnh kS':  20 luçit = 22 ngui 

+ Tiêp dOt  xut: 0 luçit = 0 ngithi 

- Vic xü 1 khiu ni, t cáo: Thông qua ljch tip cong dan, Thithng trirc 
Thành u, Thu'ng trirc HDND, lãnh do UBND thành phô cüng lãnh dao  Thanh 
tra thành phô va các dan vj có lien quan to chirc dôi thoai trçrc tiêp vâi cong dan 
và sau buOi tiêp dan có van bàn kêt1un, chi dao  các ca quan, don vj có lien 
quan xem xét giái quyêt khiêu nai,  kiên nghj cüa cong dan. 

- Dôi vi nhtng vii vic khiu ni, t cáo không thuOc  thm quyn giãi 
quyêt cüa Chü tjch UBND thành phô, UBND thành phô giao Thanh tra thành 
phô xfr 1, hurng dan, chuyên dan cong dan den co quan có thâm quyên de giái 
quyêt; dôi v9i nhQng v11 vic thuOc thâm quyên giái quyêt cüa Chü tjch UBNID 
thành phô, giao cho Thanh tra và dan vj Co lien quan tiên hành tham muu thii l 
don, giãi quyêt theo quy djnh. 

2. Xir I do'n thir: 

a. Tiêp nhn ti UBND các xã, phu*ng: 

- Tng s dan tip nhn trong ks': 16 dan = 16 vv. 

- Don k' truóc chuyn qua: 07 dcm = 07 vii. 

* Tong don phãi xtr 1: 23 don = 23 viii; 

+ Tranh chp d.t dai: 12 vii, giái quyêt xong: 03 vi. 

+ Dan khác: 11 dan = 11 vi dang xem xét giâi quyêt. 

b. Tip nhn tii UBND thành phô: 

- Tng s dan tip nhn trong kS":  11 don = 11 vii. 

Dankitrucchuyênqua: 18don=18vi. 

* Tong don phãi xir 1: 29 don =29 vul. 

- Ket qua phân 1oti dan: 

+Khjêunai: 0dan=Ovu. 
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+T cáo: 0don=Ovu. 

+ Kin nghj, d nghj, phãn ánh: 29 do'n 29 vii. 

- Kt qua xü I don thur: 29 don =29 vlI. 

+S dcm chuyn dn các phông, ban, dorn vj thuc thj xâ giãi quyt là: 29 
dorn=29vu. 

+ Chuyn các s&, ban ngành cüa tinh: 0 dcm = 0 v1i. 

+ Dà tin hành trã ku kin nghj: 04 don 04 vii. 

+ Dang xem xét trã lan, giãi quy&: 25 dorm 

*Nhãn  xét, dánh giá: 

Trong tháng 01 11am 2021 s lirçmg dorm thix trên toàn dja bàn thành ph 
chü yêu là dcun kiên nghj, phãn ánh lien quan tranh chap dat dai, chuyên milc 
dich si'r ding dat, cong tác quy hoch, quãn l do thj; cong tác den bü, h trçl và 
bô trI tái djnh cu và môt so linh vixe khác. 

A ... A .A • A, A A A 3. Ket qua giai quyet don khieu ni, to cao thu9c tham quyen: 

a) Giái quy& don khiu ni thuc thm quyn: 

- Tong so: 0 vii 

b) Giãi quy& don t cáo thuc thm quyn: 

- Tng s: dcin th cáo 0 vii vic thuc thm quyn. 
A ' A •A A A A A A 4. Ket qua xay dirng, hoan thiçn the che va tuyen truyen, pho bien 

pháp 1ut v khiu ni, t cáo 

- Tng s van bàn (huàng dan, chi do) v cong tác tip cong dan, xir 1 
don thu, giãi quyêt khiêu nui, to cáo mOi duçic ban hành: 02 van bàn. 

III. PHU1NG HI1NG NHIEM V1J THANG 02 NAM 2021 

1. Cong tác thanh tra: 

- Thành lap Doàn kim tra viêc xác nhân và chi trà ch d, h trçu cho 
các dôi tuçung bj ành hithng djch Covid 19 tai UBND các xa, phithng. 

A r .A A A 2. Cong tac tiep cong dan: 

Thirc hin t& cOng tác tip cOng dan djnh ks', dt xut theo diing quy 
djnh. 

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

- Tip nhn, th l, xü 1)2 don thu theo dáng trInh tir, ding thm quyên giãi quyêt 
ci1a Chü tjch UBND thành phô. 

- Huóng dn và chuyn don dn co quan có thm quyn d giái quy&. 

- Tin hành kim tra, xác minh, giãi quyt khiu ni, t cáo theo dung quy 
djnh, khOng dê don thu ton dpng, kéo dài. 



A Do Tan Stro'ng 
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4. Thic hin cong tác quãn 1 nhà nic v xét khiu t: 

- Chi d.o, giám sat vic thrc hin t& cong tác giâi quy& khiu ni, kiên 
nglij, phán ánh, tO cáo a cci s&. 

- Tuyên truyn, huâng dn các quy djnh pháp 1u.t giãi quyêt khiêu ni, tO 
cáo a xã, phthng. 

Trên day là báo cáo kát qua cong tác thanh tra, tip Cong dan, giài quyêt 
dmi thr khiêu nai,  to cáo tháng 01 näm 2021 và phrnmg huOng nhim vi cong 
tác tháng 02 näm 2021 cüa U' ban nhân dan thành phô Gia NghTa./. 

No'i nhn: CHU TICH 
- UBND tinh (b/c); 
- Thanh tra tinh (b/c); 
- Ban Tiêp cong dan tinh (b/c); 
- TT. Thành u' (b/c); 
- TT. HDND TP (b/c); 
- CT, PCT UBND TP; 
- Länh dao VP; 
- UBND các xä,phu&ng; 
- Liru VT, TFr (Na). 
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DANH SACH CAC D€N VI KHONG BAO CÁO THANG 01 NAM 2021 

Stt  0cm vj Ghi chü 
01  UBND xa Quàng Thành 
02  UBND phung Nghia Trung 
03  UBND phuông Ngha Drc 
04 UBND phtr?mg Nghia Tan 



J.i  



TONG H€p KET QUA CONG TAC TIEP CONG DAN CUA LANH DiO UBND THANH PHO GIA NGHIA, 
TiJ' NGAY 10/12/2020 DEN 10/01/2021 

(Kern Báo cáo s& /BC-UBND ngày2Ltháng 01 näm 2021 cüa UBND thành ph) 

STT Ngay tiep Ho, ten ngu'ô'i 
. tiep 

. 
Chirc vu 

H9, ten, da chi 
ngtrôi KN, TC, 

. . klnen ngh, phan 
ãnh 

NÔI dung vu viêc (KN, 
TC, KN, PA) 

Viêc 
giãi 

quyt 
cüa co 

quan co 
thâm 
quyn 

(nu co) 

., 
Htro'ng xii lv S 

nguoi 

Ghi 
chil 
(tip 
dnh 

k/ dot 
xuât) 

01 07/01/202 1 Do Tan Si.rcing Chü tjch 
UBND thânh 

ph 

ông Trân DInh 
Biên, dja chi: TO 
dan phô 1, phirng 
Nghia Dcrc, thánh 
phO Gia Nghia, tinh 
Däk Nông 

Kiên nghj ye vic bôi 
thithng, ho trçr tái djnh cit 
thu5c hqng myc Du-Oiig 
vành dai báo ye yen hO tir 
câuDOk NOng den cOu Ba 
ThOng. 

- Bôi tlnràng cho gia dInh 6.400.000 
dim2  tháp hon giá dat tà ngâ tu to dan 
phô 1 tái nhà cong vy giá 6.800.000 
d/m2  cling mót truc dzthng cling m(51 dw 
an ma dat cia gia dInh Ong tháp hon 
doan dw0ng tren là khOng hcip l Giao 
Ban quán I' du an và Phát trin qu 
dt thành phô tiêp tiic kiên nghj, dê 
xuât Trung tam phát triên qu dat tinh 
Däk Nong rà soát, kiêm tra thirc té t?i 
vj trI các h dan kiên nghj dê xay drng 
Iai dcm giá cho phü hcip vri thrc tién 
và dáng quy djnh pháp fut. Trén Ca sâ 
do, giao Ban quân I dir an và Phát 
triên qu9 dat thành phO tong hcip báo 
cáo cüa các don vj, tham mini UBND 
thành pho van ban trá Ru cho cong dan 
dircucbi&theoquydjnh. 
- ChInh sách hO trcr on dnh d&i sOng, 
hOtru dào tqo chuyên dOi nghê và tim 
kiêm vic lam: Giao Ban quán l dir an 
và Phát triên qu dat thành phô chCi trI 
phi hcrp vói UBND phirOng Nghia 
D(rc và các don vj cO lien quan kiêm 
tra, rà soát tai toàn b ho so cCa ho ia 
dInh vâ cO van ban trá Rul dth diem 
kiên nghj cCa cong dan theo quy dnh. 
Báo cáo kêt qua giái quyêt ye UBND 
thành phO. 

01 Dinh k' 
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07/01/2021 02 

07/01/2021 03 

07/01/2021 04 

D Tn Sucmg ChU tjch 
UBND thành 

phô 

bà VU Thj Thm, 
dja chi: To dan phô 
3, phu?mg Nghia 
Trung, thành phô 
Gia Nghia, tinh 
Däk Nông 

Ni dung: D nghj co. 
quan ch&c nàng cap 
GNQSD dat cho gia 
dmnh bà dói vái th&a dat 
so 1018, tO bàn dO sO 06, 
phzr&ng NghTa Trung. 

Giao phóng Tài nguyen và Môi tru&ng 
thành phô khang djnh vic dU diêu 
kin cp GCNQSD dat, nu vi.ràng 
mac thI tiêp tic theo dOi và kiên nghi, 
dé xut S& Tài nguyen và Môi trumg 
tinh Däk Nông d xin ' kiên huàng 
dan giài quyM và có van bàn huOng 
dan, trà lôi kiên nghj cUa h gia dInh 
theo quy djnh. 

01 Djnb kS' 

D Tn Si.rcmg ChU tjch 
UBND thành 

phô 

bà Nguyen Thj 
MUi, so diên thoai: 
0916.583.122, dja 
chi: To dan phô 3, 
phirng NghTa 
Trung, thành phô 
Gia Nghia. 

N5i dung: Kiên nghj xern 
xét hüy Quyét djnh sO 
315/QD-UB ngày 
04/10/2005; Hay thOng 
báo np tiên s& dung dat 
sO LTB2060613- 
TK0000063TBCCT ngày 
03/01/2 020 cüa Clii cuc 
thué khu vyv Gia NgWa — 
Dák Glong v&i sO tiên là 
396.900.000 dông và cap 
GCNQSD dat cho gia 
dlnh bà khOng phái nç5p 
tiên sz dyng dat vãi 113 

Giao phông Tài nguyen và Môi tru&ng 
thành ph6 chU tn phôi hqp các dcm vj 
có lien quan, tham mini UBND thành 
phô van bàn trà Ii dt diem các kiên 
nghj cCia h gia dmnh, tránh tInh trang 
cong dan kiên nghj nhiêu ln. 

01 Djnh kS' 

D Tn Strang ChU tjch 
UBND thành 

phO 

ông Hoàng Phó 
Lien, so din thoai 
0365.455.758, 
thi.rOng trñ tai: To 
dan phO 2, phtthng 
Nghia Tan, thành 
phô Gia Nghia. 

Ni dung: D nghj cu 
quan xern xét vic hién 
dat lam dufing tgiphwông 
Nghia Tan. 

H gia dInh Ong Hoàng Phó Lien dä 
np dan trirc tiép cho phOng Tài 
nguyen và Môi tru&ng thành phô, giao 
phOng Tài nguyen và Môi trithng 
thành phO chU trI phôi hqp vi các dan 
vi lien quan tin hành kiêm tra thrc tê, 
dôi chiêu quy hoach xern xét giái quyêt 
và cO van bàn trã Rn kiên nghj cho h 
gia dInh duçnc biét theo quy djnh. 

01 Djnh kS' 
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05 07/01/2021 D Tn Sucmg Chil tjch 
UBND thành 

ph 

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

Ni dung: kiln nghj xem 
xét, giái quyêt và cap giáy 
ch&ng nhan quyên sz- 
dung dat cho hç5 gia dInh 
tgi dir an ho dip thzy iqi 
Dãk Rial. 

Giao Ban quán 1' dir an và Phát trin 
qu9 dat thành phô chü dng Jam vic 
vâi Cong ty TNFH-I MTV khai thác 
CTFL Däk Nông — Chi nhánh thành 
pho Gia Nghia kiêm tra vi trI dat dä 
den bO hay chua, có nãm trong ranh d 
an Thily din Däk Rial và có van bàn 
trá Ru dirt diem kién nghj eOa ông 
Nguyen Van Sinh theo quy dnh. Báo 
cáo kêt qua giãi quyêt ye UBND thânh 
ph. 

01 Djnh k' 

06 07/01/202 1 D TAn Suang Chü tjch 
UBND thành 

phO 

ông Phan Van Cu, 
so din thoai: 
0937.423.555, 
thuOng trO tai: To 
dan phO 10, phtrâng 
Nghia Thành, thành 
phO GiaNghia. 

Ni dung: Kiln nghj Ghz 
tjch, Phó Chz tjch, can b5 
quOn 1j5 dO thj va dja 
chInh xä Dák R ' Moan, dâ 
và dang có thai d5 1am 
ngo bao che dê sy vic 
ông Trán Cánh lan chiêm, 
xáy drng trái phép tren 
dat cOng ma không cO day 
dá GCNQSD dat. 

V Vic nay, UBND thành ph dâ chi 
dao UBND xä Bäk R'Moan xfr I kiên 
nghj cOa hông Phan Van Ctr tai 
(Cong van so 21 00/UBND-TTr ngày 
02/10/2020; Thông báo sO 600/TB-
UBND ngày 09/10/2020; COng van so 
2596/UBND-TTr ngày 08/12/2020; 
COng van 2672/UBND-TTr ngày 
18/12/2020 và Cong van so 15/UBND-
VP ngày 06/01/2021). Yêu câu ChC 
tjch UBND xã Dãk R'Moan nghiêm 
tOc trong vic thtrc hin kiên chi do 
cüa Länh do UBND thành phô. Giao 
cho UBND xã Dak R'Moan chC tn 
mui h gia dInh và các dan vj có lien 
kiêm tra, râ soát lai toàn b ni dung 
kiên nghj cüa h gia dinh và Co vAn 
bàn trá 1?yi dirt diem kién nghj cho h 
gia dInh ducuc biêt theo quy djnh. 

01 Dlnh  k' 

07 07/01/202 1 D TAn Suang ChC tich 
UBND thânh 

phO 

Nguyn Qu6c 
Dung, dja chi: To 
dan phO 4, phung 
Nghia Tan, thành 
phO Gia Nghia, tinh 
Dãk NOng. 

Nai  dung: Kiln nghj vic 
chuyen myc dIch si'r dat 
dat cia h gia dInh chu-a 
duçxc giOi quylt tçñ to dan 
phO 4, phithng Nghia Tan. 

Giao phOng Quàn l do thj thành ph6 
chü trI phOi hqp v&i UBND phung 
Nhia Tan và các dan vj có lien quan 
kiêm tra, rà soát li thirc té d trã Ru 
cho ho gia dInh dirge hay khOng dirçrc, 
néu diéu chinh dugc quy hoach thI 
tham miru UBND thành phô phé duyt 
diêu chinh. 

01 Dlnh kS' 
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07/01/2021 D TAn Si.rang Chü tjch 
UBND thành 

ph 

ông NguyAn Van 
ChInh, so din 
thoai: 
0976.588.052, 
thi.rung ti-u ti: To 
dan phô 1, phi.thng 
Nghia Thành, thành 
phô Gia Nghia. 

N5i dung: KiJn nghj viçc 
cci s& gach block hay hoai 
môi trzt&ng, lan chiEm 
lông lê dw&ng, lan chiêm 
dOt ti-al phép, xOy dyng 
nhà xit&ng nàm 2020 trái 
phép tai tO dOn phO 5, 
phttàng Nghia Phá, thành 
phô Gia Nghia 

DM vâi nii dung nay, UBND thành 
phô dã trâ Ru cho ôn Nguyen Van 
ChInh tai  Cong van so 26491UBND-
TI'r ngày 16/12/2020. Vy, UBND 
thãnh phô thông báo cho ông duqc 
biêt, thijc hin. 

01 Djnh kS' 

07/01/202 1 Do TAn Sucmg Chü tjch 
UBND thành 

phô 

Ong Phan Dmnh M, 
trui tai  to dan phô 2, 
phrng Nghia Tan, 
thành phô Gia 
Nghia. 

Ni dung: Kién nghj vic 
phOng Tài nguyênvà Môi 
trzthng thành phO không 
giái quyêt ho so chuyên 
dOi myc dich th dyng dOt 
cita con gal Ong là Phan 
Thj Thanh Thzy; XiTc 1j5 
dOi vái vic sai lch tpa 
d5 tgi khu vitc thrOng 3/2 
so vOl quy hogch chung 
dO thj Gia Nghia. 

- Kthn nghj vic phOng Tài nguyen và 
MOi trwông thành phd không giOi 
quyêt ho so chuyén dôi myc dIch st 
dung dOt cOa con gal ông là Phan Thj 
Thanh Thay: Vic nay UBND thành 
ph dã chi dao Thanh tra thành phô 
thirc hiên tai Thông báo so 707/TB-
UBND ngày 15/12/2020, xong truâc 
ngày 25/12/2020, nhi.rng den nay 
UBND thành ph vAn chua nhn duçuc 
kOt qua giâi quyêt. Yêu câu Thanh tra 
thành phô kiêm tra lai toàn bô ni 
dung dcm kiên nghj cCa ông Phan DInh 
M5 dé tham mini cho UBND thành 
phô van ban trá 1?yi di:rt diem kiên nghj 
cCa ông theo dung quy dlnh,  tránh tmnh 
trng cong dan bi'rc xüc, khiêu kin kéo 
dài, vuvt cap. 
- Xz lj dOi vOl vic sal lch tQa d tgi 
khu vrc du-Ong 3/2 so vOl quy hogch 
chung dO thj Gia NghTa: Giao phOng 
Tài nguyen và Môi tru?mg thành phô 
chii trI phOi hçup vOi các dcin vi lien 
quan kiêm tra li toàn b hO so cüa 
ông, khiic phi,ic van d sai Ich toa d 
giva thuc tê và quy hoach (tuyen 
dixOng 3/2), dO tham mini cho UBND 
thành phô hixOng xii- l', giâi quyet dirt 
diem kiên nghj ye vic chuyOn rni,ic 
dIch sir dat cOa ông theo quy djnh. 

01 Djnh k' 

08 

09 
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10 07/01/2021 D Tn SLrcmg Chü tjch 
UBND thành 

pho 

bà DàoThi Scm (vçi 
ông Trân Van Pha, 
dã ly hon näm 
2008), thing trui 
tai: To dan phô 3, 
phtr&ng Nghia Tan, 
thânh phô Gia 
Nghia. 

Ni dung: D nghj giái 
quyêt viçc thu hi dat cüa 
Jóng ty Co phdn Thiên 
Tam Dák Nông. 

Lien quan dn ni dung nay, Üy ban 
nhân dan thành phô dä dé nghj, chi dao 
cac dcrn vj thirc hin tai  rat nhiOu van 
ban: Thông báo so 562/TB-UBND, 
ngày 28/8/2020; Thông báo so 
626/TB-UBND ngây 30/10/2020; 
Cong van s 2259/UBND-TNMT ngày 
21/10/2020; Cong van so 
2307/UBND-TNMT ngày 28/10/2020; 
Cong van so 271 5/UBND-TNMT ngày 
28/12/2020. Trong do, UBND thành 
phô dê nghj, yéu câu các dcin vi:  Sc 
Tâi nguyen va Môi trumg tinh Däk 
Nông, Phông quãn ! do thi thành phô, 
UBND phir?ng Nghia Tan báo cáo két 
qua thrc hin ye UBND thành phO. 
Tuy nhiOn, den nay UBND thành phô 
chua nhn durc báo cáo Sâ Tài 
nguyen và Môi tnrmg tinh DAk NOng, 
phong Quân 1 do thj thành phô. Yêu 
cau phOng Quãn 1 dO thj thành phô, 
nghiOrn tüc thirc hin, gñi báo cáo th%rc 
hin ye UBND thành phô "qua phông 
Tài nguyen và Môi trtthng thành phô) 
trLrrc ngày 15/01/2021. Giao phOng 
Tài nguyen và Môi trLr&ng thânh phô 
lam vic trc tip vOl Trung tam do 
dac và Tu van tài nguyen mOi tnrông 
tinh, Trung tam Phát trién qu' dat tinh 
dê có kt qua trã ki cho h gia dInh 
duçic bit va báo cáo kt qua gi'ri 
UBND tinh. 

01 Djnh kS' 

11 07/01/2021 Do Tan Sixcing ChO tich 
UBND thành 

phô 

bà Nguyn Thj 
Thom, trü tai  to dan 
phô 5, phu&ng 
NghTa Thành, thành 
phô Gia Nghia. 

Nói dung. D nghj cci 
quan chi-c nàng xem xét 
cho h5 gia dInh dttcrc 
chuyén dôi myc dIch th 
dung dat tgi to dan phô 5, 
phu-&ng Nghia Thành. 

Giao phông Quán 1' do thj thành ph 
chO trI phôi hqp vOl phOng Tài nguyen 
và Môi tru0ng thành ph, UBND 
phu&ng Nghia Thành và các dcm vi cO 
lien quan kiém tra, rà soát !ai  thi,rc tê so 
vOl quy hoach trá Ii trirc tiêp cho h 
dan dugc biêt. Tnring hcip diéu chinh 

01 Dinh k' 
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ducc quy hoach thI tham mtru UBND 
thành phô diêu chinh quy hoach theo 
quydjnh. 

12 07/01/2021 D Tn Sircmg Chü tjch 
UBND thành 

phô 

ông Nguyn Viêt 
Tho, so diên thoai: 
0974.082.008, 
thithng trá tai to 
dan phô 2, phir&ng 
Nghia Trung, thành 
phô Gia Nghia. 

Ni dung: KiEn nghf ca 
quan ch&c nàng xem xét 
vic cOp dOt tring vói ông 
Nguyen KhOc ThOy Igi lo 
tái djnh cit G7, tã ban do 
d(5c lap, du-Ong BOc — 
Nam giai doan 2. 

Giao phông Tài nguyen và Môi tnr&ng 
chá tn phoi hqp vài cac dcm vj có lien 
quan kiêm tra, rà soát lai toàn b h so 
cap GCNQSD dat cüa ông Nguyen 
Viêt Tho và ông Nguyen Khäc Thñy 
dë tham miru cho UBND thành phô 
van bàn htràng xr 1' và trá Rn kiên 
nghj cöa ông theo quy djnh. 

01 Djnh kS' 

13 07/01/202 1 Do Tn Siiong Chü tjch 
UBND thành 

phô 

Ong Nguyn Ngoc 
Tién, dja chi: Thôn 
Tan An, xa Däk 
R'Moan, thành phO 
Gia NghTa. 

Ni dung: Kién nghj ye 
vic bOi thu&ng, hO trq tOi 
cl/nh cit dir On Thzy din 
DOk R 'Tih. 

Giao Thanh tra thành phô chü trI phOi 
hcrp vâi Thüy diên Däk R'Tih và các 
don vj có lien quan kiêm tra, rà soát li 
ho so cüa ông Nguyen Ng9c Tiên dôi 
vâi vic bô trI tái djnh ctr tai  Thüy dien 
Dak R'Tih và CO van bàn trà Rn kiên 
nghj cöa ông dtrcic biêt theo quy djnh. 
Báo cáo kt qua giãi quyt ye UBND 
thành phO, hoàn thành trong tháng 
01/2021. 

01 Djnh k' 

14 07/01/202 1 D Tn Suong Chil tich 
UBND thành 

phô 

bà Duang Thj Hue, 
dja chi: Thôn Tan 
An, x Dãk 
R'Moan, thành phô 
Gia NghTa. 

Nç5i dung: Kien nghj v 
vic bOi thitàng, hO lrçi tOi 
cl/nh cit dr an Thüy din 
DOk R 'Tih. 

Giao cho Ban Quãn l Dir an và Phát 
triên qu dat thành phô chü trI phôi 
hcrp vcri Thñy din Däk R'Tih và các 
don v có lien quan kiêm tra, rà soát lai 
toàn b ho so lien quan den vic bô trI 
tái dnh cu cüa bà Duong Thj Hu tai 
dir an Thüy din Dãk R'Tih và có van 
bàn thông báo, trá Ru kiên nghj cho bà 
duçuc biêt theo quy dinh. Báo cáo két 
qua xCr li', giâi quyêt ye UBND thành 
phô. 

02 Djnh k' 

15 07/01/202 1 DO Tn Si.rcung Chñ tch 
UBND thành 

phô 

ông Do Van 
Chuàng, dja chi: 
ThOn Tan An, xä 
Dãk R'Moan, thành 
ph Gia NghTa. 

Nçi dung: Kkn nghj ye 
vic rn& dw&ng di vào rOy 
cho h5 gia dInh do xdy 
dyng hçzng nzyc ngOrn 18 
— Thiy den DOk R 'Tih. 

Giao cho xã Däk R'Moan chCt tn phOi 
hcxp vói Thñy diên Däk R'Tih và các 
don vj cO lien quan m&i h gia dInh len 
lam vic trirc tiêp, rà soát, kiêm tra vi 
thirc t d xcr l' dfrt dim kiên nghi cüa 
h gia dInh. Báo cáo ket qua giài 
quyêt, khó khän, vuâng mac (nêu co) 

02 Djnh k' 
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v UBND thành ph& 
16 07/01/202 1 Do Tan Sizxng Chü tich 

UBND thành 
phô 

bà Ta Thi Gái, so 
diên thoai: 
0812.200.009, 
thung trá ti: To 
dan phô 1, phtthng 
Nghia Tan, thành 
phô GiaNghia. 

Nç3i dung: Kién nghj ye 
vic bà Nguyen Thj Phöi 
xay dung n/ia trái phép 
chu-a duc cci quan cO 
thOrn quyén xiTr lj, giái 
quyêt và viêc cOp 
GNQSD dat cüa ha 
Phoi. 

- Kiên nghj v vic ha Nguyen 
Thj Phái xáy dzrng nhà trái phep chwa 
ditcrc cci quan Co thOrn quyên th 1 
giOi quyêt: Vic nay, UBND thành phô 
dã chi dao  phOng Quán 1' do thj thành 
phO thirc hin tai Thông báo s 
700/TB-UBND ngày 09/12/2020 và 
phông Quãn I' do thi thành phô dã có 
Báo cáo sO 01/BC-QLDT ngày 
06/01/2021. Giao phOng Quân 1 dO thj 
thành phO chñ trI, phôi hçip vOl các 
dcrn vj có lien quan kim tra, rà soát 1i 
toàn bô ho so cO lien quan den vic 
xay dirng nhà cüa bà Nguyen Thi PhOi. 
Tham muu cho lãnh dao  UBND thành 
phO hixOng xcr 1', giâi quyêt và van bàn 
trâ Ru cho hO bà Ta Thj Gái duoc biêt 
theo quydjnh. 
- Vic cOp GCNQSD dat cüa bà Phói: 
Giao phOng Tài nguyen và Môi tnl?Yng 
thành phô chü trI, phi hçip vOl Chi 
nhánh van phOng dang k dat dai thành 
phô kim tra, xem xét vic cap 
GCNQSD dat cüa bà Nguyen Thj 
PhOi. Báo cáo két qua xCr 1', giâi 
quyt, cho Iãnh dao  UBND thành phô 
va tham muu UBND thành phO van 
bàn trá Ru cho ho bà Ta Thi Gái &rac 
biêt theo quydjnh. 

01 Djnh k' 

17 07/01/202 1 Do TAn Srnng Chc tich 
UBND thành 

phô 

ông Nguyen Manh  
Hung, dja chi: TO 
dan phô 1, phung 
Nghia Tan, thành 
phô Gia Nghia. 

N5i dung: Dé nghj cci 
quan chz'rc nOng lam rö hO 
so tách thz-a, chuyen 
nhuvng cza óng Hoàng 
VOn Thông cho 02 con là 
Hoàng Thj Diên và 
HoangChi ThQ, trong dz 
an Ho Ha Gia NghTa; 
Kiêrn Ira vic xOy drng 

NOi dung kiên nghi cOa ông dã dixqc 
UBND thành phô giao Thanh tra thành 
ph giài quyêt. Yéu câu Thanh tra 
thành phO tham misu UBND thành ph 
van bàn giái quyêt kién nghj cüa Ong 
dtrccc biêt theo quy djnh, xong tnrOc 
ngày 15/01/2021. Ngoài ra, kiëm tra 
them nOi dung: Ho S tách thfra, 
chuyên nhtrcmg cüa ông bang Van 

01 Dlnh  k' 
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tráiphép tgi vj trI di din 
tim ria xe "Dá Xanh" 
giáp dat nhà ông (ha,) 
Hông — Hang Igi to dan 
phO 1, phzthng NghTa Tan. 

Th6ng cho 02 con là bang Thi Diên 
và Hoàng ChI ThQ, trong dir an Ho H 
Gia Nghia; Vic xây dmg trái phép tai 

vi trI dôi din tim rCra xe "Dá Xanh" 
giáp dat nhà ông (bà) Hông — Hang tai 
to dan phô 1, phithng Nghia Tan. 

18 07/01/2021 D Tan Strung Chü tich 
UBND thành 

phô 

Ong NuyOn Van 
Thüy, so din thoai: 
0706.101.555, dja 
chi: To dan phô 3, 
phithng Nghia Phü, 
thành phO Gia 
Nghia. 

N(51 dung: Dé nghi cc' 
quan chtc nãng the hiçn 
dung dan sinh trên 
GGNQSD dat. 

Giao UBND phumg Nghia Phü chU trI 
phôi hcip vói phông Tài nguyen và Môi 
trLrng thành phO, phOng Quãn l' do 
thj, Cong an tinh và các don vi có lien 
quan kim tra, rà soát thrc tién &ring 
dan sinh cña các h dan dang sinh 
sng tal  vj tn thu hôi dat lam khu tái 
djnh cit Cong an tinh dé xir l' kiên 
nghj cüa h dan va Co van bàn trã l?yi 
cho ông Nguyen Van Thüy discic biêt 
theo quy djnh. Báo cáo két qua giãi 
quyét, khO khän, viràng mac (nu cO) 
cho lãnh do UBND thành phô. 

01 Dinh kS' 

19 07/01/2021 D Tan Strung ChCi tjch 
UBND thành 

phO 

bà Pham Thi Hoa, 
sO diên thoai: 
0387.184.525, 
thtrtng trü ti: To 
dan phô 5, phi.ràng 
Nghia Tan, thành 
phO Gia Nghia. 

N(3i dung:Dê nghj xzr lj 
bà Nguyen Thj Hwcrng 
Giang, nguyen là cong 
chOv Tu pháp — Ho tjch 
phzthng Nghia Tan dä vi 
pham quy djnh pháp luát 
trong thi hành cOng vy; 
Dé nghj cci quan chzc 
nàng xem xét cap 
GGNQSD dat cho gia 
dInh bà Büi Thj C/ian tçti 
phtthng Nghia TOn. 

- D nghj xir lj bà Nguyen Thj Huimg 
Giang, nguyen là cOng chzc Twpháp — 
Hç5 tjch phithng Nghia Tan dä vi pham 
quy djnhphdp lut trong thi hành cOng 
vy: Ye vic nay, UBND phi.r&ng NghTa 
Tan da ban hành Kêt lun so 01/KL-
UBND ngày 22/9/2020, ye viêc két 
Iuân ni dung tO cáo di vài bà 
Nguyen Thj Hirung Giang — nguyen là 
cong chIrc tu pháp phu?mg Nghia Tan. 
Nêu bà khOng dOng ' vài Kêt 1un so 
01/KL-UBND ngày 22/9/2020 cña 
UBND phi.thng Nghia Tan thI yéu câu 
bà chuyén dun den Thanh tra thành 
ph6 dê duoc giái quyOt. Giao Thanh tra 
thành phO kiêm tra, xác minh Ii toàn 
b ni dung dun cCa bà Pham Thj Hoa 
d tham mini UBND thành phO xfr l, 
giãi quyêt theo quy dnh. 
- Dê nghj cci quan ch&c nOng xern xét 

01 Dinh kS' 
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cá'p GCNQSD da't cho gia dlnh bà Büi 
Thj C/ian tgi phzráng Nghra Tan: Dôi 
vài nOi  dung nay, Chü tjch UBND 
thành phô dã chi dao phOng Tài 
nguyen và Môi trn&ng thành phô thi,rc 
hin tgi Cong van so 161UBND-VP 
ngày 06/01/2021. Giao phOng Tãi 
nguyen và Môi tnrng thãnh phô chü 
trI, phOi hqp vài các dcm vi lien quan 
kiêm tra, dë xuât htróng xir 1' và tham 
muu cho UBND thành phô van bàn trá 
lOi kiên nghj cOa ha Büi Thi Chân theo 
quydjnh. 

20 07/01/2021 D Tn Strcmg Chü tjch 
UBND thành 

phO 

ông Nguyen Van 
Dip, so din thoi: 
0989.824.999, 
thu?mg trO tgi: TO 
dan phô 3, phu&ng 
Nghia Dirc, thành 
phô Gia Nghia. 

N3i dung: D nghj xern 
xét vic tách phán du&ng 
di cho các h5 dan ben 
trong ra khói GGNQSD 
dat cia ông dé các hç5 dan 
cO dw&ng di igi tgi to dOn 
phO 3, phz€Ong NghTa Dtc 

Yêu cu Ong thuc hin theo COng van 
so 04/TNMT ngày 05/01/2021 cüa 
phOng Tài nguyen và Môi tnImg 
thành phO. Giao phOng Tài nguyen và 
MOi trLrOng thành phO chO trI phôi hqp 
vài các dan vj có lien quan kiém tra, 
xác minh hiên trgng các h dan sinh 
song a day và con dithng di chung cUa 
các h dan dê tham miru UBND thành 
phO hthng xl:r I, giâi quyOt. Triimg 
hop vixqt thâm quyên tliI tham muu 
UBND thành phô báo cáo UBND tinh 
xin ' kiên chi dao. 

01 Djnh kS' 

Tir ngày 10/12/2020 dn ngày 10/01/202 1, Lãnh do UBND thành ph tip cong dan dnh k' 20 hrç't vOi 22 ngtrOi 
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