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

S6: 3 <6' /TB-UBND Gia Nghza, ngày,2 j tháng 01 nám 2021 

THÔNG BAO 
Kt 1un cüa ding chiPhó Chü tich UBND thành ph 

tai buoi Tiep cong dan ngay 25/01/2021  

Ngày 25/01/2021, 1nh dao  Uy ban nhân dan thành pM Gia Nghia t chirc 
tiêp cong dan djnh ks'. ChU trl, ông Thch Cãnh Tjnh — Phó Chü tjch UBND thành 
phô Gia NghTa. Tham dir có länh dio các don vi thành phô: Ban Tiêp cong dan; 
Van phông HDND-UBND; Thanh tra; phOng Tài nguyen và Môi tnrmg; phông 
Quãn 1 do thj; Ban Quãn 1 dir an và Phát triên qu dat; Chi nhánh Van phông 
dàng k dat dai và Lânh do UBND các x, phu?mg thành phô. 

Ti bui tip cong dan, dã tip 15 h dan. Sau khi nghe kin phãn ánh, kin 
nghj cUa các h dan và kiên các thành viên tham gia ti buôi Tiêp cong dan, ông 
Thch Cânh Tjnh — Phó ChU tjch UBND thành phô Gia Ng1iTa kêt 1un chi dto nhu 
sau: 

1. Di vth kin nghj cüa ông Nguyn Van Thut, din thoti: 0974.788.70 1, 
dja chi: Bon Srê U, xA Däk Nia, thành phô Gia Nghia. Nç5i dung: Ongphán ánh tgi 
các xâ, phzthng trên dja bàn thành phó và m5t so can b5 frw&ng Tiêu hpc Quang 
Trung, xâ Dák Nia chua thc hin nghiêm vic treo c& Dáng và c& TO quOc dé 
chào mfng Dgi hi dcii biêu toàn quOc lan thzXIII cza Dáng. 

D dam bâo vic treo ci T qu6c trang nghiêm dung theo quy djnh, UBND 
thành phô yeu câu các phông, ban, don vi và UBND cac xa, phu?mg tang cuxng 
tuyên truyên to chüc, cá nhân thirc hin Cong van so 213 1/UBND-VHTT ngày 
05/10/2020 cüa UBND thành phô. Dông thii vn dng cac to chirc, các h gia 
dInh, các cá nhân treo c To quôc dung theo hi.ràng dan sO 34201HD-BVHTTDL 
ngày 02/10/2012 cüa B Van hóa, The thao Va Du ljch ye vic s1r diing Quoc ks', 
Quoc Ca, chãn dung Chü tjch Ho ChI Minh, dé chào mrng Di hi dai  biêu toân 
quôc ian thir XIII cüa Dâng; 91 näm ngày thành 1p Dãng Cong san Vit Nam 
(03/02/1930 — 03/02/202 1) và mlrng Xuãn Tan Siru näm 2021 tt'i ngày 15/01/2021 
dn ngày 17/02/2021. 

2. Di vâi kin ngh cüa ông Pham Hng Thai và bà Nguyn Thj Müi, s 
din thoi: 0916.583.122, dja chi: To dan phô 3, phii?mg Nghia Trung, thành pM 
Gia Nghia. Ni dung: Ong khiêu ngi Quyêt djnh sO' 315/QD-UB, ngày 04/10/2005 
cüa UBND Lam th&i thj xâ Gia Nghia ye vic diu chInh din tIch da't thu hi xây 
dyng tryc dw&ng sO 1 (Bác Nam) do thj Gia Nghia và tái djnh cit hal ben dw&ng, 
dOng thai khói phyc igi quyên s& dyng dat cho gia dInh Ong gm 340m2  dt a dd 
du-crc cap giáy ch&ng nhn quyên th dyng dat và 12m2  dt 6 (din tIch tang thêm) 
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ngoài gidy chthig nhn quyn th dng da't do sal sd do dgc. Sau khi t chüc di 
thoi trrc tiêp vói h ông Pham Hông Thai; bà Nguyn Thj Müi vào hic 13h30 den 
16h30, dông chI Thach Cãnh Tjnh - Phó Chü tjch UBND thành phô chi dao  nhu 
sau: 

Giao Thanh tra thành ph chü tn phi hçp vci các dcn vi có lien quan tiên 
hành thii 1 giâi quyêt vic khiêu ngi Quyêt djnh so 315/QD-UB, ngày 04/10/2005 
cia UBND Lam thai thj xâ Gia Nghia ye vic diêu chinh din tIch dat thu hói xãy 
drng tryc dit&ng sO 1 (Bàc Nam,) dO dij Gia Nghia và tái djnh cit hai ben du-àng 
cüa ông Phm Hông Thai theo quy dnh pháp 1ut. Báo cáo kêt qua xü l, giãi 
quyêt ye UBND thành phô theo quy djnh ti Diêu 27, Diêu 28 Lut khiêu ni näm 
2011 

3. Dé,i vâi kin nghj cUa ông Trn DInh Biên, dja chi: T dan ph 1, phu?mg 
Nghia DtTrc, thànhphô Gia Nghia, tinh Dàk Nông. Din thoi: 0984.122.737. N5i 
dung: Kiên nghj ye vic bOi thu'àng, hO trçi tái djnh cit thu5c hgng myc Dwàng vành 
dai báo v yen ho tü cáu Dàk NOng den cáu Ba Thông. 

- Bi thirô'ng cho gia dInh 6.400. 000 d/m2  thá'p ho'n giá da't tf' ngà tit td dan 
phO 1 tài nhà cOng vy giá 6.800. 000 ã'/m2  cI€ng mç5t tryc dw&ng cing m5t dt an ma 
dat cia gia dInh Ong tháp hon don dirông trên là khOng hcip l: Giao Ban quãn l 
dir an và Phát triên qu dat thành phô tiêp tçlc kiên nghj, dê xuât Trung tarn phát 
triên qu5' dat tinh Dàk Nông rà soát, kiêm tra thirc tê ti vj trI các h dn kiên nghj 
dê xây dijng li don giá cho phü hqp vói th1rc tiên va dung quy djnh pháp lut. Trên 
Co sâ do, giao Ban quãn l dir an và Phát triên qu dat thành phô tong hçp báo cáo 
cüa các don vj, tham muu UBND thành phô vn ban trã Ru cho cong dan duc biêt 
theo quy djnh, xong trixóc ngày 05/02/2021 (24/12 am 1!ch). 

- ChInh sách hO trçr cn djnh dài sdng, hO trçY dào tgo chuyn ddi ngh và tim 
kiêm vic lam: Giao PhOng Tài nguyen và Môi tnthng thành phô chü trI phôi hqp 
vri Ban quân 1 dir an và Phát trien qu dat thành phô, UBND phu&ng Nghia Drc 
và các don vj có lien quan kiêm tna, rà soát li toàn b ho so lien quan den các 
chInh sách ho trV cUa h gia dinh và có van ban trá Rui dt diem kiên nghj cüa cong 
dan theo quy djnh (hO trg cho tiirng nhân khâu hay theo dôi tuqng trong d tuOi lao 
dng). Báo cáo kêt qua giâi quyêt ye UBND thành phô, xong trtthc ngày 
05/02/2021 (24/12 am ljch). 

4. Di vâi kin nghj cüa bà Nguyn Thj Nhu, dja chi: T dan ph 4, phi.thng 
NghTa Thãnh, thãnh phô Gia Nghia, tinh Däk Nông. Din thoti: 0385.8 12.520. Nç5i 
dung: Dii an Khu thu'cing mgi djch vy thuc khu vrc san bay Gia Nghia (cü,), 
phzthng Nghia Thành, thành phó Gia Ngha quy hogch dä láu, dê nghj c0 quan 
chic náng tháo gà quy hogch de ngithi dan du-ctc chuyên dOi dat a, tách thza...On 
djnh cu5c sOng lâu dài. 

Giao phOng Quãn 1 do thj thành ph chü trI phi hçup vsi phOng Tâi nguyen 
và Môi tru&ng thành phô và các don vj cO lien quan lam vic trirc tiôp vôi h gia 
dInh, kiêm tra, rà soát iaj thrc te de có van ban huóng dan, trã kui cho h gia dInh 
duçic biêt theo quy djnh. Xong trrnc ngày 05/02/2021 (24/12 am ljch). 
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5. Di vi kin nghj cüa ông Nguyn Van Sinh, dja chi: Bon Srê U, xA Dàk 
Nia, thành phô Gia Nghia, tinh Dk Nông. Din thoi: 0982.660.598. N5i dung: 
kiên nghj xem xét, giái quyêt và cap giáy ch&ng nhn quyên st dyng dat cho h gia 
dInh tgi dr an ho d2p thñy lcii Dák Rial. 

Xét Cong van so 39/QLDA&PTQD-BT ngày 19/01/2021 cüa Ban Quãn 1 
dir an và Phát triên qu5 dat thành phô ye vic giâi quyêt ni dung kiênnghj cüa ông 
Nguyn Van Sinh. Giao phèng Tài nguyen và Môi tru&ng thành phô chü tn phôi 
hqp vi UBND xã Däk Nia, Chi nhánh VPDKDD thành phô Va CC dn vj lien 
quan xác djnh din tIch dat cüa ông Nguyn Van Sinh dang k cap GCNQSD dat 
có dü diéu kin cap ca1, GCNQSD dat ha,' không, Co van ban hithng dan ciii the, rO 
rang trInh tir, thu tic cap GCNQSD dat dôi vOi tnthng hçp dü diêu kin cap, tnthng 
hcip không dü diêu kiin cap thI có van ban trâ Ru dirt diem cho ông dizçuc biêt theo 
quy djnh, tránh dê tInh trng ngu?i dan kiên nghj nhiêu lan, phirc tap. Xong truc 
ngày 30/01/2021 (18/12 am ljch). PhOng Tài nguyen và Môi tnrông thành phô chju 
trách nhim giãi quyêt trit dé kiên nghj cüa ông Nguyen Van Sinh vâi ni dung 
nhx trên. 

6. Di vâi kin nghj cüa các h dan thuc dir an Thüy din Dk R'Tih gm: 
VU Van Câu, Nguyn Thj Diên, BUi Xuãn Lanh, Nguyen Thj Len cUng trü tai  thôn 
Tan Phi.rang, xâ Däk R'Moan, thành phO Gia Nghia, din thoi: 0982.432.458; Ong 
Nguyen Van PhOng, dja chi: Bon Dàk R'Moan, xã Däk R'Moan, thành phô Gia 
NghTa, din thoi: 0346.546.209. Cing n5i dung lien quan den cong tác bOi 
thu'&ng, ho tro' và tái djnh cu' dt an Thüy din Dák R 'Ti/i. 

- Di vó'i ni dung tgi th&i diem thu hi dâ't các h5 dan nêu trên khOng bj thu 
hôi hét dat, phân din tIch con lgi là quy hogch dat 0' nên khOng dwcrc bO trI tái 
djnh Cu'. Tuy nhiên, den th&i diem nay thl khu vc dat nêu trên thay dOi quy 
hogch khOngphii hcrp vài myc dich dat 0': Giao phOng Quàn l do thj thành phô chU 
tn phoi hcup vâi UBND xã Däk R'Moan, phOng Tài nguyen và Môi truàng thành 
phô, Ban Quàn l dir an yà Phát triên qu5 dat thành phô yà các don vj lien quan rà 
soát các trithng hçup tuo'ng tr bj ânh hu&ng cüa d%r an Thüy din Däk R'Tih kiêm 
tra, rà soát hin 1oi dat thuc quy hoach,  tham m.ru UBND thành phô hithng xü l, 
kiên nghj, dê xuât tinh (nêu co) và v.n bàn trà Rui cho h dan duçuc bi& theo quy 
djnh. Xong trong qu I, 11am 2021. 

- Di v&i nç31 dung d nghj b fri tái djnh Cu': Giao phOng Tài nguyen và Môi 
trithng thânh phô chü tn phOi hçup v&i Ban Quan l dir an và Phát trin qu dt 
thành phô yà các dcun vj lien quan rà soát các trithng hçup n&m trong danh sách bc 
thäm nhn tái djnh cii thuc di,r an Thüy din Däk R'Tih vào tháng 02/202 1 d có 
van ban thông báo cho các h dan duçuc biet theo quy djnh. 

7. Di vói kin nghj cüa ba Nguyn Thj Hoa, s din tho.i: 0905.069393; bà 
VU Thj Nga, din thoai: 0364.248.188, cüng thu&ng trü t.i: T dan ph 1, phu?mg 
NghTa Trung, thành phô Gia Nghia. Cling n5i dung: Kién nghj khOng dOng chz 
tru'o'ng thu hOi dat dQc theo hal ben du'O'ng dê bd tn tái djnh cu' thuc dr an Bc — 
Nam giai dogn 2. Dê nghj xem xét trá igi dá't cho h3 gia dlnh. 
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NOi dung kin nghj cüa h gia dInh thuc thm quyn cüa TJBND tinh, 
UBND thãnh phô dã kiên nghj len UBND tinh trong qu I, näm 2021 UBND tinh 
sè to churc dôi thoai vi các ho gia dInh (14 h dan ti d,r an dung Bäc — Nam giai 
don 2). 

8. D& vâi kin nghj cüa ông Tr.n Van Quang, s din thoai: 0932583.377, 
dja chi: To dan phô 9, phung Nghia Thành, thành phô Gia NghTa. Ni dung: Dê 
nghj xem xét vic hiên dat lam dwôiig. 

Giao phàng Tài nguyen và Môi trumg thãnh ph6 chñ trI phi hçip vâi các 
dcm vj có lien quan kiêm tra, xác minh hin trng các h dan sinh sOng a day và 
con dithng di chung cüa các h dan dê tham muu UBND thânh phô hixâng xir 1, 
giãi quyêt. Truang hçip vuçit thâm quyên thI tham muu UBND thành phô báo cáo 
UBND tinh xin kiên chi dio. Xong truâc ngày 05/02/2021 (24/12 am ljch). 

9. Di vâi kin nghj cüa bà Lé Thj DOng, din thoai: 0822.002.647, dja chi: 
ThOn Nam R, xã Däk Nia, thành phô Gia Nghia, tinh Däk Nông. N5i dung: Kiên 
nghj vic con ha là Luv'ng Quang Hién du-crc ho tn 01 10 tái djnh cit thu5c dt an 
Lang Quan nhdn. Dé nghj chuyên ten sang cho ha Lê Thj DOng vi con ha khOng CO 
nhu cdu nhán tái dinh cit. 

Giao Ban quãn l dir an và Phát trin qu Mtthành ph rà soát, kim tra vic 
bô tn tái djnh eli cho ông Lucrng Quang Hiên (neu co) thuc dr an Lang Quân 
nhân. Trên cci s& do, giao Ban quãn l di,r an và Phát triên qu dat thành pho hithng 
dn gia dInh bà lam thu tc cap GCNQSDD, sau do lam thu tic thira kê, tang cho 
theo quy djnh pháp lu.t, xong truac ngày 05/02/2021 (24/12 am 1!ch). 

10. Di vài kin nghj cüa ông Phan Van Cii, sdin thoti: 0939.19 1979, dja 
chi: To dan phô 10, phi.ràng NghTa Thành, thành phô Gia NghTa. N5i dung. Kiên 
nghj vic xz lj xay drng nhà trái phép cña Ong Trán Cánh; Dé nghj ccl quan chic 
näng xem xét cap GCNQSDD cho hç3 gia dInh. 

Kièn nghj vic xi'r lj xáy dmg nhà trái phép cza Ong Trcn Cánh. Giao cho 
UBND xä Däk R'Moan chü trI phOi hqp vói các dn vj có lien quan tiên hành 
cixông ché xây drng nhà trái phép cüa Ong Trân Cânh thc tê là ông Trán Mço 
theo báo cáo so 142/BC- UBND ngày 09/10/2020 cüa UBND xà Däk R 'Moan) theo 
quy djnh pháp 1ut va có van bàn thông báo giãi quyêt gui cho h gia dInh duçc 
biêt theo quy djnh. Báo cáo kêt qua xr l ye UBND thành phO tnuac ngày 
25/02/2021 (14/1 am ljch). 

D nghj cc' quan chi-c náng xem xét cá'p GCNQSDD cho hç5 gia dInh. Giao 
UBND xã Dak R'Moan kiém tra, rà soát và có van bàn kiên nghj, d xuât Sâ Tài 
nguyen và Môi tnu&ng tinh Däk Nông sam phic hOi môc, ranh giài cüa Cong ty 
xay dimg cong trInh 507 (Xi nghip 739). Sau khi phiic hôi dugc moe, ranh giâi 
cüa Cong ty xây dimg cong trInh 507 (Xi nghip 739) và các h gia dInh lien kê 
trongdó có h ông Phan Van Cii thI có van bàn huOng dn (m$t lan) trInh t1r, thu 
t%lc cap GCNQSDD cho các h dan theo dung quy djnh pháp lu.t, tránh de tInh 
trng nguôi dan di iai nhiêu lan. 
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11. Di vth kin nghj cüa ông Lé Minh Long, sé din thoai: 0935.210.885, 
dja chi: T dan phé 5, phuàng NghTa Trung, thành phô Gia NghTa. Ni dung: Kiên 
nghj giái quyêt ho sd chuyên myc dIch cia hç5 gia dInh dä np di n5p igi nhiêu lan 
nhimg chwa dwctc cc, quan ch&c náng giái quyêt. 

Giao phông Tài nguyen và Môi tru&ng thành ph chü trI phi hçirp vói Chi 
nhánh Van phông DKBD thành phô tiên hành kiêm tra, rà soát lai  toàn b ho sor 
chuyên miic dIch sü diing dat cüa h gia dInh, dôi chiêu quy hoch dê tham mtru 
UIBND thành phô hithng xir 19, giái quyêt cho h gia dInh. Tri.r&ng hçip vi.rçt thâm 
quyn thI tham mini UBND thành phô báo cáo Sâ Tài nguyen và Môi tris&ng tinh 
xin 9 kiên chi do. Xong trithc ngày 05/02/2021 (24/12 am llch). 

12. D& vâi kin nghj cüa ông Chu Dirc Liêm, s din thoai: 0986.018.781, 
dja chi: To dan phô 1, phithng Nghia Trung, thãnh phô Gia Nghia. N5i dung: Dé 
nghj hO trI tái djnh cit cho hç5 gia dInh khi cO dat và nhà bj thu hOi dy an: Dáu tu 
xdy c4tng  2 dogn tuyén QuOc ló 14 và dogn nOi QuOc l 28 vài QuOc l 14 doan 
quathjxäGiaNghIa—Hangmuc-góithâuso 4. 

V vic nay, Ban Tip cong dan thành ph dA chuyn dorm cüa ông Chu Dirc 
Liêm den Trung tam Do dc và Tu van Tài nguyen và Môi trung tinh Däk Nông, 
ti Cong van so 270/BTCD ngày 01/10/2020 dê xem xét, trã Rd ni dung dorm kiên 
nghj cüa ông. Tuy nhiên trong Cong van so 129/CV-TTDD ngày 14/10/2020 cüa 
Trung tam do dac  và Tu van Tài nguyen Môi tri.r?mg chua trã lài nii dung: "Ong dê 
nghj xem xét giái quyêt cho Ong 0110 tái djnh cit dê lam nhà On djnh cu3c song" và 
chua gi:ri van bàn trà Rd cho h ông Chu Dirc Liêm dugc biêt. Giao Ban tiêp cong 
d thành phô tiêp tiic tham mini van ban cho UBND thành phô dê nghj Trung tam 
Do dc và Tu van Tài nguyen và Môi tnthng tinh Däk Nông trà lôi dirt diem ni 
kiên nghj cüa ông Chu Dirc Liêm theo quy djnh. 

13. Di vci kin nghj cUa bà Nguyn Thj Nhu&ng, s din thoii: 
0868.470379, djachi: To dan phô 2, phuing Nghia Tan, thành phô Gia NghTa. N5i 
dung: Dê nghj hO trI tái djnh cit cho h5 gia dlnh khi có dat bj thu hOi dc an xáy 
dtngphOng lam viçc nhà diêu hành thiy din Dák R 'Tih và khu dan cit Sling Dik. 

Giao Ban quãn 19 d%r an và Phát trin qu dt thành ph chü trI ph& hçip vài 
cácdorn vj lien q,uan lam vic trirc tiêp vâi bà Nguyn Thj Nhi.r&ng dê kim tra, di 
chiéu vâi qur dat tái djnh Cu ma UBNID thành phô nhn bàn giao tü các Chü du 
tu, xem xét tharn mini UBND thành pho bô trI 10 tái djnh ci' cho bà tai  vj trI phü 
hçip. Báo cáo kêt qua xir 19, giái quyet ye LTBND thãnh ph, xong trong qu9 I, nám 
2021. 

14. Di vth kin nghj cüa bà Tt Thj Gái, s din thoii: 08 12.200.009, thuóng 
trü tai: To dan phô 1 , phu?mg Nghia Tan, thành phô Gia NghTa. N5i dung: Kiên 
nghj v vic bà Nguyen Thi Phái xay dyng nhà trái phép chita dwc'c cci quan có 
thâm quyên xi l; Kiêm tra vic cap GNQSD dat cia ha Phái. 

V Vic nay, UBND thãnh pM dã chi do cáe dorm vj lien quan kim tra, xi:'r 
19 ti (Thông báo so 700/TB-UBND ngày 09/12/2020; Thông báo sO 17/TB-UBND 
ngày 14/01/202 1; Cong van so 117/UBND-TTr ngày 18/01/2021). Yêu câu phông 
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Quãn l do thj thành ph& phông Tài nguyen và Môi tru&ng thành ph và các &m vi 
lien quan nghiêm tüc trong vic thrc hin kiên chi dao  cüa Lãnh dao  UBND 
thành phô. Tham muu cho länh dao  UBND thành phô huàng xü 1, giài quyêt và 
vn bàn trà ki cho bà Ta Thj Gái dirc biêt theo quy djnh. Xong truOc ngày 
30/01/2021. 

15. Di vói kin nghj cüa Ong K Dü, s din thoai: 0332.494.202, dja chi: 
Bon Srê U, xã D.k Nia, thành phô Gia Nghia. Nç5i dung: Kiên nghj xem xét xi's' l 
vic hiên dat lam ththng giao thông tgi xä Däk Nia. 

Giao phông Tài nguyen và Môi tnr?mg thành ph chü tn phi hçip vâi UBND 
xà Dàk Nia và cac &m vi có lien quan kiêm tra, ra soát lai  toàn b socüa các h 
dan lien quan den vic hiên dat lam ththng giao thông tai  xã Däk Nia dê tharn mixu 
UBND thành phô hithng xi:r l, giài quyêt và van ban trà Ru d(rt diem các kiên nghj 
cüa h gia dInh, tránh tInh trng cong dan kiên nghj nhiêu lan, phirc tap. Xong 
truâc ngày 25/02/2021 (14/1 am 1ch). 

Trên day là kt lun, chi dao  cüa dng chI Thach Cãnh Tjnh — Phó Chü tjch 
UBND thành phO tai  buôi tiêp cong dan djrih kS'  ngày 25/01/2021, yêu câu các 
phông, ban, &ln vj Co lien quan triên khai thrc hin./. 

Ntii nhn: 
- fl'. I-IDND tinh (b/c); 
- Thanh tra tinh (b/c); 
- IT. Thành ñy (b/c); 
- U. HDND thành ph6 (b/c); 
- Ban Tiép Cong dan tinh; 
- Van phông DKDD tinh; 
- YFDD&TVTNMT tinh (t!h); 
- CT, các PCT UBND thành phô; 
- Các phông, ban, dcin vi lien quan; 
- UBND các xä, phuông; 
- Cong an thành phô; 
- Hi Nong dan thanh pho (p/h); 
- Trang Thông tin din tCr thành phô; 
- Các h dan có lion quan; 
-LDVP; 
- Luu: VT, (BTV). 

TL. CHU TICH 
KT. CHANH VN PHONG 
PHO CHANII VAN PHONG 
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