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KInh gri: Hi dng nhân dan thành ph Gia Nghia.

Thirc hin ,Báo cáo s 06/BC-HDND ngày 15/7/2021 cüa Thung trirc
HDND thành phô Gia Nghia ye vic tong hçip kiên, kiên nghj cüa cü tn vài
dii biêu HDND thành phô truâc kS' h9p thir 2, HDND thành phô Gia Nghia
Khóa IV, nhim k' 202 1-2026.
Uy ban nhân dan thành ph Gia Nghia tng hçip trã Ri kin, kin nghj
cüa ci:r tn truâc KS' h9p thu 2, HDND thành phô khóa IV, thim k5' 202 1-2026
cu the nhis sau:
I. Linh virc dat dai, giãi phóng mt bang bi thurông, h trq và tái
dinh cur:
1. Cu tn Do Dlnh Than, TDP1; phwo'ng Nghia Tan: Khu di dâu giãi
tóa mlxôi may nàm nhi.mg hin tai van chua cap tái djnh cu cho dan. Dir an
duông Bäc Nam có mithi may h không bàn giao dat chi bàn giao phân dat lam
diRing thI cho den nay vn có dâtdê &, con nhQng nhà nhu gia dInh tOi bàn giao
hét mt bang thI lông vông mãi den 6, 7 näm mOi ducc bô trI tái djnh cu, den dir
an Ho Ha gia dInh tôi không muon di vào vet xe do cüa dir an Bäc Nam ttir khi
Co quyêt djnh Cong bô chüng tOi không dam coi nâi, lam nhà. Näm 2004 tOi có
sira nhà do xuOng cap tram tr9ng nhi.rng chiing tôi vn gi nguyen hin tran
Mong c quan chirc nàng tp trung vào dir an Ho Ha, ai dung ai sai xü iS' dê
ngithi dan On djnh cuc sOng.
Trã lOi:
- Di vi ni dung kin nghj: "Khu di dáu giái tóa mithi má'y nãrn nhu'ng
hién tai van chua cap tái dinh Cu' cho dan ":
Du an Khu Trung tam hành chInh thj xã (nay là thânh pM Gia Nghiq) thirc
hin thu hôi dat, giãi phóng mt bang tü näm 2004 den nay chü yêu cOn 'a các 10
tái djnh cu thuc din thithng dâ nông nghip Rin. Tuy nhiên, do qu dat trên dja
bàn tinh Däk Nông không dü dê bô trI cho các h dan; ben earth dO, tir khi tiep
nh.n cOng tác bô trI tái djnh cu den nay, UBND thành phô dà có van bàn gui các
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Chü du tu sôm hoàn thin khu tái djnh cu do don vj mInh quãn 1 và bàn giao
cho UBND thành phô dê bô tn tái djnh cu cho các h dan.
Dn nay, UBND thành ph phê duyt phuang an b trI tái djnh cu cho các
h dan tai Khu tái djnh cu Dk Nur B giai do?n 1 (dçit 3) tai Quyêt djnh so
704/QD-UBND, ngày 08/7/2021 (trong do CO các h5 thuç5c din thiràng dat nông
nghip ló. Dông thñ, UBND thành phô dã chi do Ban Quàn 1 di an và Phát
trién qu5 dat thành phô lam thu tic niêm yet cong khai và to chIrc mcii các h dan
bOc thàm tái djnh Cu theo quy djnh trong th?,i gian tci.
- Di vài vic b trI tái djnh Cu: H gia dInh ông D DInh Than duc b frI
02 lô tai djnh cu theo Quyêt djnh so 972/QD-UBND ngây 26/8/2020 và Quyêt
djnh so 432/QD-UBND ngày 12/5/202 1 cüa UBND thành phô Gia NghTa; trong
do 01 lô theo khoãn 1, diêu 29, Quyêt djnh so 07/201 5/QD-UBND và 01 lô theo
khoãn 3, diêu 29, Quyêt djnh so 07/2015/QD-UBND.
- D& vth vic b tn tái djnh cu hing mic H H, thuc dr an H Gia
Nghia: Hin nay UBND thãnh phô dâ phê duyt phuang an bô fri tái djnh cu cho
các h dan Khu tái djnh cu phIa Dông, Ho trung tam ti Quyet djnh so 945/QDUBND, ngày 06/8/2021, trong do h gia dInh ông D DInh Than duçic bô trI 02
lô. Th?ñ gian tai, UBND thành phô chi dao Ban Quân l dir an và Phát triên qu5
dat mOn h gia dlnh bôc thàm tái djnh cu theo quy djnh.
- D& vi kin nghj "nám 2004 tôi cO tha nhà do xung c4 tram trong
nhwng ching tôi van giib nguyen hin trgng. Mong ca quan chic náng tap trung
vào d an HO Hg, ai dzng ai sai xi lj dê ngw&i dan On djnh cu3c song": Ghi
nhn kiên nghj cüa cfr fri Do DInh Than, UBND.thành phô dA yêu câu UBND
phuOnng NghTa Tan kiêm tra, xir 1 theo quy dlnh. Ngày 12/7/202 1, UBND
phuOnng NghTa Tan dâ tO chirc hp Hi dông tu van phuOnng NghTa Tan ye vic
xác nhn nguOn gôc sr diing dat, thOi diem xây drng nha cira, tài san vt kiên
true va các ni dung khác lien quan den cOng tác bôi thuOnng, ho trçi, tái djnh cu
hang miic Ho Hp., thuc di,r an Ho Gia Nghia và niêm yet cong khai theo Thông
báo niêm yet sO 25/TB-HHDTV ngày 13/7/2021. Den nay, UBND phuOnng
NghTa Tan dã xác djnh bô sung ye thOni diem xây drng nhà tài san, 4t kién trCic
thOni dim sinh song on djnh tnen dat và các ni dung khác lien quan den cong tác
bM thtr&ng hang m1c Ho h, trong do cO h ông DO DInh Than; dOng th?yi có
UBND phuOnng NghTa Tn dâ cO Cong van so 225/UBND-DCXD ngày
22/7/2021, giri Trung tam Phát triên qu5r dat tinh Dak Nông dé 1p phucmg an bô
sung cho h gia dInh theo quy djnh (Cong van so 225/UBND-DCXD, ngày
22/7/2021.
2. Cit En Dinh Thj Toan, TDP1, phwring Nghia Tan: TOi có nghe hin
nay lô thu&ng cOn han 200 lô, gia dlnh tOi cO dat giâi tóa khu tái djnh cu lam
nhà chin s5 cong an näm 2011. Gia dInh mat hoi' 10.000m2 dat, do không cO h
khu tai ch nên gia dInh chi duçic 01 lô thithng, theo tôi biêt trong qu 2 sê giãi
quyt dirt diem nMng lô thu&ng. Tôi muon hOi khi nào dan duqc nhn 10
th1.rông, phâi có thOni gian cii the, chInh xác và giái quyêt dirt diem cho dan. Dr
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an H Ha lay phIa sauphán dt cüa gia dInh tôi 4y cho tôi hOi phãn phIa trixc
có lam gI nüa không dê gia dInh tôi duqc biêt và on djnh cuc song?
Trã loi Qua trao dOi vm ho gia drnh, ba Dmh Thi Toan la vo ông D
Xuân Viiçmg (dâ mat) có dat thu hôi thuc dij an xây dimg Tm so Cong an tinh
và phàng cãnh sat phông cháy chtta cháy.
- D6i vOi vic b trI tái djnh Cu cUa hO gia dInh: Can cü darih sách do Cong
an tinh Däk Nông bàn giao tai Cong van so 254/CAT-PH1O, ngày 01/3/2021, hO
ông Do Xuàn Vixçmg ducic bô trI 03 lô tái djnh cu, trong do: 01 lô thuOc din di
chuyên chô 0; 02 lô thuOc din thuOng thu hôi dat nOng nghip iOn.
Trên cci sO qu5 dt do COng an tinh bàn giao 84 lô; s6 lô cn phâi b trI
110 lô (quj dat con thiêu 2614). UBND thành phô dA xây dirng phuong an bô trI
tái djnh cix uu tiên cho môi hO gia dInh bô tn trtrOc 01 lô (Irong dO cO hç$ óng Do
Xuân Vup'ng 01 10 di chuyên chO 0). Qu dat cOn 1i tiêp t11c bô tn hO nào duçic 03
10 bô trI them 01 lô ('trong dO cO hç5 Ong DO Xuán Vwcing them 01 10 t/ur&ng). Nhu
vy, hO gia dInh dã duc xây dmg phuong an bô frI 02 lô tái djnh Cu theo Quyêt
djnh sO 661/QD-UBND ngày 01/7/2021 cUa UBND thành phô. Dông th&i, UBND
thành phô dã chi dao Ban Quãn 1 dr an và Phát triên qu dat thành phô them yet
cong khai tai HOi truOng các xã, phixOrng có lien quan và m?i các hO gia dInh bôc
thàm nhn dat tái djnh cix theo quy djnh trong th0i gian t&i; 01 lô dat thuOng cOn
lai UBND thành phô sê lam vic vOi Cong an tinh de sOm bàn giao dat tái djnh
cix dé UBND thành phô cO co sO bO trI cho ngtrOi dan.
- Di vOi kin nghj: "Dy' an H Hc idyphIa sauphn dot cña gia dlnhtOi,
v4y cho tOi hói phán phIa trw&c cO lam gi niki khOng dê gia dlnh tOi dwçrc biêt dê
On djnh cu(5c sOng": Dê ngh cO tn Dinh Thj Toan cung cap ho so dat dai lien
quan, lien h tnrc tiêp vOi UBND phuOng NghTa Tan, phOng Tài nguyen - Môi
tnr0ng, hoc phOng Quàn 1 do thj dê duqc xem xét kiêm tra và trà 10i.
3. w fri Trin Van Nông, TDP3, phwôig Nghia Tan: Trong 15 närn
qua, nhiu hO gia dInh chüng tOi muon lam giây chüng nhn quyên sr diing dat
nhimg không lam duçc, tuy nhiên, can bO mua lai dat cüa chüng tôi thi lai lam
duçic giy chfrng nhn quyn sà diing dat nhu 4y là không cong bang. Rat
mong các dai biêu phân ánh tInh trng nay den các cap có thãm quyên dê chOng
tOi có giy tO hçip pháp cho con cái lam nhà dê 0.
Trã Iôi: Vic ông Trn van NOng d nghj xin duçic cp giy chmrng nhn
quyn sO ding dt, quyn sO hu nhà 0 và tài san khác gàn lien vOi dâtnhixng
khOng neu rô vj trI thOa dat, l do, nguyen than vi sao khOng duçic cap giây
chfrng nhn quyn sO diing dat; ghi nhn kiên cO tn, dê nghj ông Trãn VAn
Nông lien h UBND nhãn dan cap xA, phixOng nai có dat d &rqc huOng dan va
1p thu tiic theo Quyt djnh s 932/QD-UBND ngày 12 tháng 8 nAm 2020 cOa
UBND thành phô ye vic ban hành H thông quãn l chat luqng phU hqp tiêu
chun quc gia TCVN ISO 9001: 2015 dôi v&i các linh wc hoat dOng cüa
UBND thành ph Gia Nghia. Trong do có quy trInh thu tic hành chInh ye cap
giAy chOng nhn quyên sO ding dat, quyên sO hru nhà 0 và tài san khác gán lien
vOi dat.
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4. Cit In Doàn Thj Xuân, TDP3, phithng Nghia Tan: "Gia dinh tôi có
lô dat ô khu 24ha thuc phung Nghia Trung, tôi thây dua vào quy hoach han
10 närn nay nhung chua den bü cho gia dInh tÔi. Gia dinh tôi muon cãi tao 'ai
vun ray hoc xây dirng nhà ciTing không duçic, dé ngh cap có thâm quyên trã
l&i cv the cho gia dlnh tôi" và cfr fri Nguyen Ng9c Tâu, TDP4, phithng Ngliia
Trung: "Be nghj Thuing tnrc HDND các cap va cap có thâm quyên giái quy&
dit diem cac dr an quy hoach con kéo dài nhiêu nàm, diên hInh là dv an 24 ha
tai to dan phO 4,5".
Trã 101: Quy hoach chi tit khu tái djnh cu 24 ha, phung Nghia Trung
duoc UBND thj xä Gia Nghi'a (nay là UBND thành phó Gia Nghia) phê duyt
tai Quyêt djnh so 1252/QD-UBND ngày 28/10/20 11 và duçic diêu chinh tçui
Quyêt dnh sO 1464/QD-UBND ngày 26/12/20 19. Trong tong so 24 ha thirc hin
dv an, din tIch can bôi thi.r&ng ho trçl giãi phóng mt bng dê thu hôi dat thvc
hin dir an là 17,39 ha vi so h dan bj ãnh hiing khoâng 207 h.
Ngày 29/12/2012, UBND thj xâ Gia Nghia ban hành quyt djnh s
2130/QD-UBND ye vic phê duyt phuang an bôi thung, h tr và tái djnh cu
24 ha, phung Nghia Trung (dt 1), trong do: Lp phuong an bôi thu&ng, giái
phóng mt bang cho 142 h vói din tIch 17,3 9ha. TOng so kinh phi dv kiên bôi
thu0ng, giài phóng mt bang là 26,3 t dOng. SO lô dat bô tn tái djnh cu là 38 lô.
Dn nay do ngun ngân sách dja phtrcing cOn gp khO khän nên vn chua
bô trI dê th%rc hin bôi thisông, giãi phóng mt bang, do do ngui dan chua duqc
nhn tiên bôi thuOng theo quy djnh.
Ngày 28/6/2021, UBND tinh Däk Nông ban hành Cong van s
334 1/UBND-KTN ye vic triên khai dir an khu tái djnh Cu 24 ha, phu0ng NghTa
Trung trong do giao UBND thành phô Gia Nghia là don vi dê xuât dv an, sau
khi cO nhà dâu tu thi hoàn thin thu tiic trInh cap có thâm quyên chap thun chO
truang dau tu. Do do, TJBND thành phô dang tiêp tvc triên khai thrc hin theo
Cong van sO 3341/UBND-KTN ngày 28/6/2021 cüa UBND tinh Däk Nông dê
kêu gçi nba dâu tu.
5. w In P/ian 2ông Thumn, TDP3, phu'iing NghTa Tan: Gia dInh tôi có
mãnh dat näm trong dv an ThOy din Däk R'Tih. Khi gia dInh tôi bàn giao mt
bang thI duc Thüy din Dak R'Tih bO tn tái djnh cu trong xâ Däk R'Moan, tOi
không dông vi vic bo trI tái djnh cu trong xâ Däk R'Moan cho gia dInh tôi.
Thüy din Dàk R'Tih cat chê d tiên thuê nhà cüa gia dInh tôi ma hin tai dat tái
djnh cu gia dInh tôi vn chua nhn. Be nghj các cap có thâm quyên xern xét vic
cap lai tien thuê nhà và hO trq tiên thuê nhà cho gia dinh tôi và cap dat tái djnh
cu cho gia dInh tôi tai phung Nghia Tan.
Trã 101: Ngày 14/12/2020, UBND tinh Dk NOng ban hành Thông báo so
1 096/TB-VPUBNID, ye vic kêt lun cOa dOng chi Lê Tr9ng Yen - Phó Chü tjch
UBNID tinh tai cuc h9p ngày 08/12/2020. Theo do, dOi vi các h dan bj thu
hi Mt thuc dja bàn phung thI bO trI tái djnh cu tai phung.
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Theo chi dao cüa UBND tinh, vic cp 1i tin thuê nhà, h trçY tin thuê
nhá và cap dat tái djnh ci.r cho gia dInh tai phix&ng Nghia Tan thuc trách nhim
giâi quyêt cüa Cong ty Co phân Thüy din Däk R'Tih, dé nghj ông Phan Cong
Thun lien h Cong ty Co phân Thüy din Däk R'Tih dê dt.rçic hu&ng dan, giâi
quyêt và trã Ri theo quy djnh. UBNID thành phô ghi nhn và tiêp tIIc theo dOi
kêt qua trâ Rn cüa dcm vj vi kiên cir tn.
6. Cit tn Doàn Ng'c Minh, TDPS, phwong Nghia Phá: Trách nhim
quán 1 khu dat 508 thuc ye ai? Dê nghj HDND thành phô nhim ki nay trã Ri
thOa dáng cho tôi di.rcc rô.
Trã 1ôi:
- Thàa dat duçc Nba nuãc giao dat, cho thê dat cüa Cong ty 508 có din
tIch 11.620 m2, dA duc LJBND tinh Dàk Nông cap Giây ching nhn quyên sü
dung dat so AM 227318 theo Quyêt djnh so 282/QD-UBND ngày 25/02/2008.
Trong qua trInh quàn 1, Cong ty 508 bj that lc Giây CNQSD dat AM 227318,
sau do thrc UBND tinh Däk Nông cap 1ti Giây CNQSD dat so BU 307082 vão
ngày 05/01/2015. Ngày 09/10/2021, Si Tài nguyen và Môi tnrmg tinh Däk
Nông ban hành Quyêtdjnh so 1552/QD-STNMT ye vic thu hôi Giây CNQSD
dat cüa COng ty Co phân Thông nhât 508; dOng thai cap Giây CQSD dat, quyên
s hüu nhà & và tài san khac gän lien v&i dat cho Cong ty TNT-IH MTV Van
Khanh dôi vói thira dat sO 01, t& bàn do Dc lip, din tIch 11.620 m2 phu&ng
Nghia Phü. Hin ti th&a dat trên Cong ty TNT-il-I MTV Van Khanh quãn 1.
- 02 thira dt chua duc Nba nu&c giao Mt, cho thuê dt, ci1 th:
+ Thra dt có din tich khoãng 1,2 hatip giáp du&ng Lê Hng Phong Va
khu dat 11.620 m2 nêu trên, hin trng dat trOng, do chua có nhu câu sü dung dat
nên Cong ty không lap ho so xin thuê dat, giao dat ma to chüc quàn l và bäo v
không dê dat bj lan chiêm. Khu dat nay là dat cOng hin chixa giao ye cho
UBND thành phô Gia Nghia quãn l. Vic quân. 1 khu dat trên thuc S& Tài
nguyen và Môi tru&ng tinh.
+ Thfra dat có din tIch 1.675 m2 cnh tr sâ UBND phi.r&ng Nghia Pha,
hin trng có nhà g trên dat, không si:r ding nhiêu näm ('dâ tnìt phân dat xáy
dyng Hói truông to dan phó 5, p/nthng Nghia Phz do COng ty 508 cho tang,) do
Cong ty 508 quán l và bào v.
Theo Két lun s 246/KL-STNMT ngày 30/01/2015 cüa S& Tài nguyen
và Môi tnlx&ng tinh Däk Nông, 02 khu dat nêu trên Cong ty dã thOa thun bôi
thu&ng, h tr cho các h dan dê Co quyén s& dung dat, tuy nhiên do nhu cãu s&
dirng It nên Cong ty 1p hO so xin giaoll.620 m2 dat, din tich con 'ai Cong ty
chua 1p ho so xin giao dat nhung van quãn l; riêng th&a dat canh UBND
phu&ng NghTa Phü, Cong ty dâ 1p ho so xin thuê dat và Chi ciic thuê thj xâ Gia
Nghia (nay là Chi ciic Thuê khu virc Gia Nghia - Däk Glong) dã có thông báo
nôp thu y&j so tien 205.532.550 dông nhzng Cong ty chua th?c hin, dông th&i
COng ty 508 dA có T& trInh so 34/TTr-CT ngày 13/11/20 14, dê nghj trâ iai th&a
dt nay dê Nha nuôc bô trI, s& diing theo quy djnh.
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Do vy, UBND thành ph dA có van bàn d nghj Si Tài nguyen và Môi
trumg tinh tham muu UBND tinh thu hôi phân dat khoãng 1,2 ha tiêp giáp
dixông Lê Hông Phong và thi:ra dat có din tIch. 1.675 m2 cnh trij s UBND
phumg Nghia Phü giao cho dja phucing quãn 1, bô trI, s1r dimg theo quy djnh.
Sau khi có kin cüa UBND tinh Dàk Nông, UBND thành ph Gia NghTa
se thông báo cho cü tn dixc biêt.
7. cit tn Trn VInh Hp, TDP5,phithng Nghia Dá'c: Tai sao lai không

cho nhân dan chuyên dôi miic dIch quyên si:r diing dat d9c hai ben di.thng Trân
Phü t1r Km02 vào den Km05 dé Nhân dan on djnh cuc sOng, phát triên kinh tê.
Trã 1: VI ông Trân Vinh Hip, TDP 5, phu&ng Nghia Dirc không nêu
cii the thi:ra dat, t bàn dO nén UBND thânh phô chua dü co so trà lOi cii the cho
ông. Dê thrçic trã lôi cii the thI de nghj ông lam don hen nghj, lien h vOi Bô
phn Tiêp cong dan thành phô (trong don phái ghi rô so thira dat, tà bàn dO
hoác Giáy chzg nh,i quyên th dng dat, sau khi nhçn dwcrc ho so Giáy tà có
lien quan) dê UBND thành phO có co sO chi d.o co quan chuyén mon kiêm tra,
trâ lOi c1i the cho cfr tn duçc biêt theo quy djnh.
8. Gin tn Hoàng Van Yen, TDF5, phwo'ng Nghia Thành: Dja bàn
phuOng Nghia Thành có 0 to dan phô, trong do cO 03 tO dan phô chixa có dat de
xây dimg hi truOng. Dé nghj các cci quan lien quan can quan tam giài quyêt
sOm dê có dat xây drng hi tnr&ng.
Trã 1ô'i: Do dja giéd hành chInh Co sr thay dii dn dn chixa th thu xp
qu5 dat xây dirng hi truOng, ghi nh.n kiên, phàn ánh cüa cO tn, UBND thành
phô dä chi do UBND phuOngNghia Thành chü trI, phôi hçTp vói các don vj có
lien quan khào sat vj trI d? kiên xây dtrng hi truOng dê dê xuât UBND thành
phô xem xét, quyet djnh.
9. Gin fri Trân Thj Thão, thôn Nghia Thuin, xã Dk Nia: Dé nghj cap
có thâm quyen xem xét, cho chuyên dOi mic dIch si'r dirng dat cho các h dan
sinh sOng tai thôn Nghia Thun de duçc dàng k giây phép xây dimg nhâ, On
djnh cuc sOng.
Trã lOi:
Tti Khoàn 1, Diu 52, Lut Dat dai näm 2013 quy djnh: ("an ct dé cho
phép chuyen m1ic dIch si'r ding da't là icE hogch sir dyng da't hang nàm cia cá'p
huyn dâ dirçic cci quan nhà ntthc Co thdin quynphê duyct.
Dê CO cci sO kim tra thira dt cüa các h dan dü diu kin hay khOng dü
diêu kin chuyén mic dIch sr diing dat sang dat 0, dé nghj h dan np ho so xin
chuyên mijc dIch sO dicing dat ti B phn Tiêp nhn va Trã két qua thành phO
Gia Nghia dê duçic chuyén den co quan chuyen mOn kiêm tra, tham mixu UBND
thành ph giài quyêt theo diing quy djnh cOa pháp 1u,t.
Ho so xin chuyên miic dIch sO dçing dt phâi duçic phép cOa co quan nba
nuOc có thm quyn dOi v0i h gia dInh, Ca nhan, bao gOm:
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- Don xin chuyên miic dIch sir ding dt ban hành kern theo Thông tu s
30/201 4/TT-BTNMT, ngáy 02/6/2014 cüa B Tài nguyen và Môi triRng.
- Giy chirng nhn quyn sr ding dt, quyn sâ hitu nhâ và tài san khác
gàn lien vi dat.
- H so trIch do dia chInh thica dt (hoäc trIch luc thi'ra dt) di vi thira
dat chua duçic do dc và cap Giây chtirng nh.n theo bàn do so.
- Ta khai 1 phi truac ba nhà, dat.
- Th khai tin sir diing dt.
- Th khai thu siir ding dt phi nông nghip.
10. Cu' In Nguyen Thj Mn, bon Srê (, xâ Dk Nia: D nghj UBND
thành phô sam ra quyêt ctjrih thu hôi dat bà con dã hiên dê lam dithng lien thôn
khu vrc suôi dá dé bà con däng k biên dng din tich trong so do.
Trã 101: Theo báo cáo cüa LTBND xâ Dk Nia, vic trin khai tuyn du&ng
giao thông nêu trên duçic thrc hin trên tuyên dumg có s.n, hin trng di.rang
dat dã the hin trên bàn do da chInh, h gia dInh hiên dat dã duqc cap Giây
CNQSD dat. Dir an trên do gia dInh t1r nguyen hiên dat, tài san trên dat, không
dOi hOi bôi thuang nên dir an không 1p phuong an thu hôi dat, không có trIch
1tic bàn do dja chInh thira dat, trIch do dja chInh thi'ra dat dã hiên de lam duang
giao thông, gay khó khän trong vic ban hành Quyêt djnh thu hôi dat.
Lien quan dn vic th 1 các vuâng mc nhu trên, ngáy 08/02/202 1,
UBND thành phô ban hành Cong van so 328/UBND-TNMT ye vic xfr 1' thu
hôi din tIch dat cüa ngithi sir ding dat dông hjen dat, hiên tài san trên dat dé
triên khai thrc hin d an trén da bàn thành phô dê các don vi can ci triên khai
thuc hiên.
Ghi nhn kin nghj cüa cfr tn, hin ti UBND thành ph dã chi do UBND
các xâ, phtrO'ng V co quan chuyên mon kiêm tra, rà soát, tong hqp danh sách h
gia dInh cá nhân hiên dat, tài san trên dat dê thirc hin dir an trên dja bàn thành
ph và tham mu'u UBND thãnh phô to chüc cuc hçp chuyên dê dê giãi quyêt
dth diem trong tháng 9 nãm 2021.
11. GÜ In Phim Hang So',,, TDP3, phithng Nghia Phá: Dir an tru&ng
tiu h9c Nghia Phñ, cOng tác giài phóng m.t bang dâ giãi quyêt xong tü lâu
nhizng den nay dir an vn chua dugc hoàn thành, dê nghj cap có thâm quyên giâi
quyêt s&m.
Trã 101: Dir an du tu xây drng tnr?ing Tiêu hçc phuing Nghia Phii duqc
UBND thj xâ Gia NghI'a (nay là UBND thành phô) phé duyt dr an dau tu tai
Quyêt djnh sO 1385/QD-UBND ngày 30/10/20 12; Dir an duqc dieu chinh tai Quyet
djnh s 1911/QD-UBND ngày 04/10/2016 cüa IJBND thj xã Gia NghTa; Thai gian
thirc hin dir an: Chia lam 02 giai do.n (giai do?n I:' Tr nàm 2016 - 2020; giai doan
II: Sau näm 2020). Các hang mvc dâu tu' cüa dçr an den nay dã hoàn thành và bàn
giao cho phông Giáo dc và Dào tao si.r ding ngày 05/7/2021. Hin nay phOng
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Giáo diic vâ Dào to thành ph Gia NghTa dA có khoch sir dung cong trinh ph1tc
vu 11am hoc mi 202 1-2022.
Dê dir an tnring Tiêu h9c phixè'ng NghTa Phü, thành phô G1a Nghia dtt
chuân quôc gia mirc d 1, ngây 11/11/2020, Hti dOng nhân dan thành phô Gia
NghTa quyêt dnh chü trwmg dâu tu dir an: Tnrtmg Tiêu hpc phi.thng Nghia Phü
(giai don 3); hng miic: Nba 1p hc 8 phông và h tang k5 thut. Dr kiên cong
trmnh hoàn thành tháng 10/2021. Nhu vy vic d tii xây dijng giai do?n 3 không
ânh htthng den vic h9c tp cüa h9c sinh và giáo viên khi sfr ding cong trInh cüa
(giai doan I và giai doan II).
12. Cw In Nguyln Thanh Hang, I/ion Tan Phwong, xd Dk R'Moan:
Gia dInh tOi trong din den bü giãi tOa xây dirng lông ho thüy din Däk R'Tih,
tuy nhiên den nay van chisa diiçc bô trI tái djnh cu; dé nghj qu cap xem xét,
giâi quyêt.
Trã 1ô'i: Can cü Cong van so: 277/CV-DaHC, ngày 04/9/2019 cüa Cong
ty cô phân Thüy din Däk R'Tih ye vic tOng hqp báo cáo so 1iu Khu tái djnh
cu thI trung hçip cüa h giadInh ông Nguyen Thanh Hung dixçc bô trI 01 10 tái
djnh cu thuc din di chuyên chô t.i Quyêt djnh so 1753/QD-UBND ngày
16/10/2009.
Hin nay, UBND thành phé dã phê duyt Phucing an b trI tái djnh cur cho
các h dan tai Quyêt djnh sO 434/QD-UBND ngày 13/5/2021 vó'i tOng 259 lô.
Trong do, h gia dInh Ong Nguyen Thanh Hung dirqc bô tn 01 10 tái djnh cur thuc
din di chuyên chO a. Ngày 09/7/2021, Ban Quãn l dirán và Phát triên qu9 dat
ban hành Giây mai sO 98/GM-QLDA&PTQD ye vic to chirc bôc thäm tái djnh
cur cho các h dan bOc thäm ngày 22/7/202 1.
II. Linh virc quy hoch do thj; trt tij cãnh quan do thj, giao thông:
1. Ba Doàn Thj Xuân, TDP3, phwitng Nghia Tan: Mt so h dan tai tru1c
di.thng Lê Duân tir xã nuâc thai ra ngoài gay mat v sinh môi trurang dê nghj
các cp có bin pháp xu 1. Don di.rang khu tái dlnh cir sau Ngân hang nhà
nuâc duang xuOng tnrmg Mâm non Be Yeu hin nay dã bj hur hông xuông cap,
don thrang xây dumg dã lâu nhuxng không có din thrang chieu Sang, nhiêu cong
thoát nuâc khOng cO nap dy gay nguy hiêm cho nguai di li và mat v sinh. D
nghj các co quan chOc nang xem xét giâi quyêt.
Trã 1ôi:
- V ni dung mt so h dan tai tn1c dumg Lê Dun tr xâ nuâc thai ra
ngoài, UBND thành ph dã chi do UBND phi.rang Nghia Tan va phOng Tâi
nguyen và Môi trirang thành phô tang curông cOng tác kiêm tra, xir 1 nghiêm
nhu'ng trurang hçp vi phm theo quy dnh.
- Qua kim tra thirc t các tuyn thr&ng trong khu Sung EX'rc hin nay dã
hoan thành, dura vao khai thác sü duing nhuing chü dâu tur chura bàn giao cho
TJBND thành ph quãn l, süa cha bâo trI. Cii the: Các tuyen dirông trong khu
Tái djnh cur 131 ha (Khu tái dnh cur Sung Dirc) do Sà Tài nguyen và MOi twang
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tinh Dk Nông lam chü du tu; Khu tái dnh cix cho can b, nhân viên Ngân
hang Nhà nuOc do Ngân hang Nhà nin9c lam chü dâu tu. Hin nay, các tuyên
dix&ng trong khu virc nay chua duçic dâu tu h thông din chiêu sang, mjt dithng
môt so vj trI bj hr hông, via he cô m9c và ho thu bj mat hrOi chàn rác nhu cir tn
kiên nghj. UBND thành pM Gia Nghia dã cO Cong van so 844/UBND-QLDT
ngày 07/5/2020 ye vic bàn giao Khu tái djnh Cu thuc khu vrc Sung Dirc cho
UBND thành phô Gia Nghia quãn i sir ding, ni dung van bàn dä dê nghj cac
chü dâu tu bàn giao ye cho thành phô dê thirc hin vic sira chüa, bào tn. Sau
khi tiêp nhn bàn giao, UBND thành phô s có kê hoach, khàc phiic, s1ra chta
trong thii gian sam nhât.
2. Ong K'Bê, TDP5, phu'ông Nghia
Ba con nhân dan mong muon
süa ch1ta con dung lu'u thông trong dja bàn to dan phô 5 vi hu hông qua nng
di lai rat khó khàn, den duang không có dê gay ra tai nan.
Tan:

Trã iôi: UBND thành pM Gia Nghia thuang xuyên chi dao phông Quân
l do thj kiêm tra, rà soát các tuyên du?mg trên dja bàn thành phô dê cô kê hoach
si.ra chra kjp thai dáp üng nhu câu di 'ai cüa bà con nhân dan. Tuy nhiên vâi
nguôn kinh phi con han ché, TJBND thành phô mong bà con cü tn chia sé kho
khàn nay cüng UBND thành phô; dOng thai ghi nhn kiên cüa bà con cr tn dê
có kê hoach bô trI kinh phi si:ra chüa trong thai gian s&m nhât.
3. Ong Ha Xuân Thfr, TDP6, phwông Nghia
H tMng giao thông
doan di qua dôi chè cO nhiêu doan hr hông can phãi sira chIta, chua có h thông
den duang. Dê nghj các co quan chüc näng xem xét, giãi quyêt cho bà con di la,
han chê tInh trng trm cap.
Tan:

Trã 1ô'i: Hin nay kinh phi süa chüa thuang xuyên các tuyn duang trên
dja bàn thành phô cOn rat han ché, UBND thành phô ghi nhn kiên, kiên nghj
cüa cü tn; dOng thai sê có ke hoach sàa chra tuyen dithng trên trong thai gian
sóm nhât. Do nguôn kinh phi han chê, vi v.y rat mong bà con cr tn chia sé khó
khän nay cüng UBND thành phô.
A

P

F

A

4. Ba Le Th! Bich Hong, TDP3, phuvng Nghia Dwc: De ngh tang
cuang lay rác doan di.thng tr Km 02 den Km 06 them mt den hai diem lay rác
và phâi cii the thai gian lay rác vI hin nay chi có mt diem tai Km 02 là qua tái
lam ãnh hi.thng v sinh môi truang.
Trã lo'i: UBND thành pM Gia Nghia dã chi dao phOng Quàn l dO thj yêu
câu COng ty YNHH xây dirng Nghia Ha bô tn them thông rác cüng nhu khão sat
them diem lay rác tai tuyen duang Trân Phü doan tir Km2 den Km6 d dam báo
v sinh môi trithng. ye thai gian thu gorn rác thai, UBND thành phô se ban hành
thông bao ci the cho ngithi dan duc biêt sau khi bO trI them thông rác cüng nhu
diem lay rác tai tuyen duang nêu trên.
5. Ong Kiu Hfru, TDP1O, phwImg Nghia Thành: Các dr an trên dja bàn
cüa thành pM Gia Nghia thrc hin chm, theo do van de v sinh rnOi truOng It
duçc quan tam nhu dir an Ho Thiên Nga dê có m9c urn turn, tàc cOng nuóc tnàn
ra du0ng.

10
Trã 1b'i: Hin nay, mt s dir an trén dja bàn thành ph Gia Nghia thirc
hin chm chü yêu do gp nhiêu khô khän, vll&ng mac trong cong tác giâi phóng
mt bang, mt so dir an con thiêu von... ye van de v sinh môi trithng khu virc
Ho Thiên Nga, täc cong nithc tràn ra dung, UBND thành phô Gia Nghia dã chi
dao COng ty TNT-IH xay dirng Nghia Ha và don vj chäm sOc cay xanli trên dja
bàn thành phô Gia NghIa thirc hin vic khcci thông cOng nuâc, dn dçp dat dá,
phát quang, dam bão v sinh, m quan do thj. Ben cnh do, UBND thành phô dâ
chi dio phOng Quán l dO thj trong thai gian ti thirc hin vic no vet, khoi
thông toàn b h thông công, kênh muong trên dja bàn thành phô Gia Nghia,
trong do có khu virc Ho Thiên Nga.
6. Ong Nguyen Dlnh DInh, TDP3, phithng Nghia Thành: Cong tác
quãn l do thj a khu v1rc chçi Gia Nghia, duang Nguyen Viêt Xuân, duang Ton
Dirc Thang con lông leo, cOn dê ngui dan lan chiêm buôn ban hoc sü dicing trái
phép. Dê nghj cap có thâm quyên xir l kjp thyi.
Trã IO'i: UBND thành ph dâ thithng xuyên chi dao UBND phuang
NghIa Thành, Di Quán 1 trt tir cành quan dO thj thành phô tang cung cOng
tác quân 1 tr.t tir giao thông, dc bit khu virc chçi Gia Nghia, du?ing Ton Dirc
Thang. Di Quãn 1 trt tir cânh quan do thj thành phô dã phôi hçp vói UBND
phtthng NghIa Thành và các don vj có lien quan kiêm tra xr 1 các tnthng hçp
lan chiêm via he, lông lê duOng dê kinh doanh buôn ban, du do xe sai quy djnh,
tap kêt v.t 1iu xây dirng, bang hiu che khuât tam nhIn theo quy djnh. Da so
ngithi dan dà nghiêm tiic chap hành, tuy nhiên ben c?nh do van cómt sO truang
hçip cô tInh vi phm. Trong thôi gian tOi, UBND thành phô tiêp ti1c chi dao
UBNID các xã, phuang, Di Quàn l trt tr cành quan dO thj thành phO tiêp tVc
nâng cao trách nhim cOng tác quãn 1 tr.t t1r cânh quan do thj, khäc phiic tInh
trng nhu cü tn dã phãn ánh.
7. Ong Nguyen Van Long, TDP1, phithng Nghia Phá: Du an khu dO thj
sinh thai Dak R'Tih phâi có quy hotch chi tiêt dê nguOri dan an cu lac nghip,
tách sO cho con cái.
Trã 10'i: D an quy hoach phân khu 1/2000 Khu dO thj sinh thai ho Dk
R'Tih duc UBNID tinh Däk NOng phé duyt ti Quyêt djnh sO 387/QD-UBND
ngày 23/3/2021, vai djnh hu&ng là khu do thj mâi phát triên theo mO hInh dO thj
sinh thai, dO th phát triên ben vüng. DO an quy hoch là co sa quân 1 dat dai,
quãn l xây drng và kêu gçi dâu tu xây dmg phát triên theo quy hotch duqc
duyt. Trén co s do an duçic duyt, các co quan có lien quan sé xác djnh các
khu vrc kêu gi dâu tu d an phát triên do thj, trong phm vi ranh giai quy
hoch. Dng thai së xác djnh các khu virc can 1p do an quy hoch chi tiêt dé
lam co sa quân 1 dat dai và cap phép cho nglzâi dan xây dirng theo quy dnh.
Sau khi có ranh giói các dir an kêu gi dâu tu, UBND thânh phO së thông báo dê
ngiiO'i dan dugc biet. Hin nay vic tách sO dixçic thirc hin theo quy djnh cüa
pháp 1ut ye dat dai.
8. Ong Ca Xuân Toán, thôn Tan An, xii Dtk R 'Moan: D nghj xem xét
du tu tuyên duông khoâng 1,2 km tir câu ngâm 18 ra quOc l 14, day là tuyên
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&rông giao thông chuyên châ hang hóa chInh cüa xã D.k R'Moan qua xã Nhân
CcihuynDäkR'Lâp.
Trã 1ô'i: Phtm vi cu ngm 18 là ranh gii giüa thành pM Gia Nghia và
huyn Dàk R'Lâp. Doan dung tü câu ngârn 18 di ra quôc 1 14 näm trên dja
phn xa Nhãn C, huyn Däk R'Lâp. VI 4y vic dâu Ur tuyên dung thuc
thâm quyên cüa UBND huyn Dàk R'Lâp. UBND thành phô sê có kiên nghj vth
UBND huyn Däk R'Lâp ye kiên, kién nghj cüa Cu tn.
9. Ong Nguyln Thanh Hang, thôn Tan Phwong, xd Dik R'Moan: Dé
nghj thành phô dâu tu cho thôn Tan Phrnmg xây dimg con duô'ng trung tarn
thôn.
Trã 1ô'i: Dotn diimg di vào thôn Tan Phuang tü nut giao vâi d'irèng lien
thôn ti phân hiu Tmng Tieu hçc Be Van Dan den hi trir&ng thôn Tan
Phuang dã Co chü tniang dâu tu theo hInh thrc nhà nrncc dâu tu xây dirng
dung và Nhân dan hiên dat, tài san, cay côi hoa màu dê lam dung. Chü taro'ng
dâu tu ti Quyêt djnh so 625/QD-UBND ngày 25/6/2021 cüa Chü tjch UBND
thành phô Gia Nghia, hin ti cong trmnh dang trong giai don thiêt kê, thârn
djnh và trinh phê duyt Báo cáo kinh tê - k5 thut. Cong trInh së duçc triên khai
thi cong sau khi có thiêt ke và các thu tic pháp 1 cO lien quan dixçc phê duyt.
III. V linh vrc nông nghip, thtwng mi, niro'c sch, v sinh môi
trinrng:
1. Cu' fri Lê Dmnh Vu'9ng, TDF3, phu'ông Nghia Thành: Can phâi xu l
dirt diem van dê v sinh mOi tn.rO'ng a khu virc san bay không dê cay côi urn
turn, nguai dan do rác thai.
Trã 1b'i: UBND thành pM ghi nhn ni dung kin nghj cüa cr tn và chi
dto UBND phu6ng Nghia Thành tO chüc kiêm tra, xác djnh v trI cii the khu vçrc
cay côi urn turn và nguai dan do rae thai de có hithng xu 1, khäc phy.c tInh trng
nêu trên.
2. Cu In Nguyln Dlnh DInh, TDP3, phwo'ng Nghia Thành: Chq Gia
Nghia dã xây drng xong nhixng chrn dua vào su diing, dê nghj cap có thâm
quyên quan tam giái quyet.
Trã lôi: Chç Gia Nghia hin nay chua duã vào su diing, thu tic dat dai
chua hoàn thành; Hin nay UBND tinh dang rà soát, xem xét giái quyêt vuàng
mac lien quan den dir an dâu tu xây dirng ch Gia NghTa cüa Cong ty Co phân
xây dmg GIQ.
Truâc mc UBND tinh dâ dng dua khu kinh doanh ngành hang trni
sng thuc dir an chq Gia Nghia (giai doan 1) vào hoat dng tai Cong van so
1 088/UBND-KTN ngày 10/3/2021. Hin UBND thành phô dang phôi hcp vâi
Sâ Cong Thuang tinh Däk Nông và Cong ty Co phân GIQ hoàn thin các thu
tiic theo quy djnh dê dua khu kinh doanh ngành hang tuoi song thuc dir an chçi
Gia Nghia (giai dotn 1) vào hoat dng.
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3. Cit fri Nguyln Van Thut, bon S'Rê (), xâ 1)1k Nia: XA Dk Nia dA
duçic cong nhn xã dat chun nông thôn mOi, thy nhiên vic to chirc thu gom the
thai sinh hoat chua dam bâo. Dê nghj cap có thâm quyên to chirc thu gom rác tr
Cay xäng 37 den cong chào bon S'Rê U và can thrc hin tot ljeh thu gom rae dê
bão v môi truemg xanh sach.
Trã Ib'i: Khu c tü cay xang 37 dn cng chào bon S' Re U, trtx6c day dã
dizqc bô trI các thimg rae và dir kiên thc hin vic thu gom rác thai 3 lãn/tuãn.
Vé phãn ánh cüa cà tn, UBND thành phô Gia NghTa dã chi dao phông Quãn 1
do thj yêu câu Cong ty TNHH xây dirng NghTa Ha tang cutmg them cong tác thu
gom tai khu c xA Dãk Nia cfing nhi.r thông báo cii the ljeh trInh thu gom rae
trên dja bàn xA Däk Nia dê ngixi dan duqe biêt và thijc hin.
4. Cu' fri Dinh Van Phá, thôn Cay Xoài, xã 1)1k Nia: D nghj giâi quy&
trit de vic xâ rae ngoài cong cüa bãi rae gay ô nhim cho ngu1i di 'ai và dê
nghj Cong ty Co phãn
nixâc và Phát triên do thj Dàk Nông xü i rae thai
dung quy trInh không gay ô nhim môi tnr?mg xung quanh.
cap

Trã Iô'i: Vic xâ rae thai ngoài cng cüa Bãi xü i rae thai chü yu là do
ngthi dan không thire hin vic dem rae vào trong bãi xCr 1 rae thai ma dé rae
ngoài Cong cüa Bãi xfr 1 rae thai. Vic nay Cong ty CO phãn
thoát nuâc va
Phát triên do tM Dk Nông, UBND xã Däk Nia dA nhiêu lan có thông báo, nhãc
nhâ, do do UBND thàrih phô Gia NghTa dê nghj ngthi dan thôn Cay Xoài và
khu vrc xung quanh thrc hin vic dem rae thai vào trong Bãi xr 1 rae thai,
không dê rae thai tai khu we ngoài cOng BAi xir 1 rae thai lam ô nhiêm môi
tnthng.
cap

Ben canh do, UBND thành ph Gia Nghia dâ cO van bàn yêu cu Cong ty
cô phân
nuOc và Phát tniên dO thj Däk Nông th rae thai dung quy trInh dé
khOng gay ô nhim mOi tnrcYng, lam ãnh hu&ng den mOi trithng sOng cüa các h
dan xung quanh.
cap
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5. Cit fri P/i on Hong San, thon Phu Xuan, xa Dak Nw:
- Kin nghj các cp CO các giãi pháp, eu ch, chInh sách h trq di vi
nOng dan san xuât cà phê, hO lieu.
- Dp dp chüa nuâc khu we thôn Phü Xuãn d dam bâo vic tuâi tiêu
trong san xuât nông nghip cüa bà con nOng dan.
Trã 1èi:
- V các giâi pháp, co ch, chInh sách h trq di vâi nOng dan san xut cà
phê, ho tiêu: DOi vâi cay cà phé, hin nay UBND tinh Dk Nông dâ ban hành
Quyêt djnh sO 961/QD-UBND ngày 08/7/2021 ye vic ban hành kê hoach tai
canh, ghép câi tao cà phê trên dja bàn tinh Däk Nng giai don 2021-2025. Theo
do, giai doan 2021 - 2025, thãnh phô dir kiên thçr hin vic tái canh cho 1.020
ha và ghép câi tao cho 150 ha. Trong thi gian tâi, UBND thành phô chi dao
phOng Kinh t thành phO phOi hqp vi các don vj có lien quan huàng dan ei the
v diu kin ducic vay vOn, djnh muc cho vay, läi suât vay, Co chê h trg, thai
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htn vay, trmnh tiz hi sc thu tiic vay vn tái canh Ca phé, ghép cài to cà phê giai
doan 2021 - 2025 dê Nlhân dan trên da bàn biêt và vay von phát triên san xuât.
Ngoài ra dôi vOi h dan có nhu câu san xuât cà phê, ho tiêu theo chung nhn
Organic, GAP thI hin nay tinh dâ có quy djnh ye djnh müc ho trçl chirng nhn
ti Quyêt djnh so 10/2021/QD-UBNID ngày 24/6/2021 (trong do nn'c ho trçl
chzg nhgn khOng vwçrt qua 100 friu dOng dói vó'i cá nhán và 200 triu dOng
dOi v&i tO chz'c).
- DM vth kin nghj v "Dip dp chCra nuâc khu virc thôn Phü Xuân dê
dam bão vic tuâi tiêu trong san xuât nông nghip cüa bà con nông dan":
Hin nay, trên dja bàn thôn Phii Xuân, xa Dk Nia hin có 120 ha cay
cong nghip, cay an qua. Tuy nhiên trên dja bàn thôn Phñ Xuân, xâ Dàk Nia
chua Co cong trInh thñy lçii kiên cô phiic V11 san xuât nông nghip trên dja bàn.
Trong thai gian tói, UBND thành phô sê chi dao các dcrn vj có lien quan tO chüc
râ soát, dánh giá hiên trng, nhu câu tuth cho din tIch cay trông và tham muu,
dê xuât UBND thành phô dua vào kê hoach dâu tu phát triên kinh tê - xã hi cüa
thành phô theo quy djnh cüa pháp 1ut. Trithng hqp vuqt qua thâm quyên,
UBND thành phô së dê xuât cap có thâm quyên xem xét, quyêt djnh.
6. Cit fri Nguyen Van So'n, TDP Tan Thjnh, phwô'ng Quáng Thành:
Bôn ni.n9c schngay san hi trithng tO dan phô không sü dicing ctirçic dã lâu nên
thanh l sOm dé lay m.t bang lam ni sinh hot cho to dan phô.
Trá lài. Hin UBND thành ph dang hoàn thin h so có lien quan dê d
nghj So Tài chInh tinh xem xét, trInh UBND tinh xu 1 các cong trInh nuOc sach
tp trung trên dja bàn thành phô theo thâm quyên quy djnh ti Diêu 8 Nghj quyêt
so 07/201 8/NQ-FIDND ngày 02/8/2018 cüa HDNID tinh Däk Nông.
7. Cit In Diêu MBRâng, bon Dik R'Moan, xii Dik R'Moan: Giá Ca
nông san hin nay xuOng rat thâp, giá cong lao dng cao, giá rnt hang phân bón
thiêt bj phic vi san xuât tang cao gay khO khän cho san xuât nông nghip. Dê
nghj nhà rnrOc có chInh sách ho trçY nông dan, nhât là vüng dông bào dan tc
thiêu so.
Trã lôi:
- Do ânh hithng cüa tmnh hInh djch bnh Covid 19 trong 03 nàm gn day
giá cã các mt hang nông san xuông thâp, trong khi do chi phi dâu vào và nhân
cOng tang cao ânh hithng den dOi song cüa nguOi nông dan, dc bit là vüng
dông bào dan tc thiêu so. Dé ho trq nOng dan (dc bit là các h dOng bào dan
tc thiêu so) trong thOi gian qua nhà nuOc dã có nhiêu chinh sách h trg dê các
h cn nghèo vro'n len phát triên kinh tê nhu: H trg dir an phát triên san xuât,
da dng boa sinh ké nhân rng mô hInh giàm nghèo trén dja bàn xâ (ngoài
Chucing trInh 30A và Chirnng trInh 135). Ben canh do, dê khäc phic kho khãn
trong tInh hInh djch bnh covid 19 và giá nOng san xuOng thâp, nguOi dan can
da dng hóa co câu cay trông, tang cixOng áp dyng các tiên b khoa h9c k' thut
dê nâng cao näng suât, chat luçng nOng san dé dáp irng nhu câu cüa thj truOng,
näng cao thu nhp cho nông h.
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8. Ong Nguyln Van Thày, thôn Tan L9i, xii Dk R'Moan: Dê nghj qu
cap xem xét quy hotch nghia trang thôn Tan Lqi và có bin pháp quãn 1 cho
phii hçp. Hin nay tInh trng mai tang không có hang lôi, gay ành hu6ng den
qu dat sau nay.
Trã 1ô'i: Nghia trang thôn Tan Lçi do LJBND xã Dk R'Moan th1rc hin
vic quãn 1 và cap dat. Dôi vOi phãn ánh cüa cir tn, UBNID thành phô Gia
NghTa dã chi do UBND xã Dàk R'Moan thrc hin vic quãn 1, cap dat theo
diing quy chê quãn 1 nghia trang thôn Tan Lgi dä duçic phê duyt nhãrn darn
bão vic cap dat, quân 1 theo dCing quy hoach cUng nhi.r v sinh môi tn1ng dê
không lam ãnh hithng den môi trung, khu virc sinh song cüa các h dan xung
quanh.
IV. Linh vyc din sinh hot, din chiu sang do thj:
1. Cit in Nguyen Van Son, TDP Tan Thjnh, phu'&ng Quiing Thành:
Các to dan phô Nghi'a Lgi, NghJa TIn, Nghia Thang nhiêu noi van chua có din,
dc bit tai to dan phO Nghia TIn có duèng din di qua nhung chua xuông din
cho dan diing.
Trã lôi: UBND thành ph dA có van bàn gi1i Din 1irc Gia Nghia và Din
1irc Gia Nghia dã trà Ri kiên nghj cüa cü tn t?i Cong van so 296/DLGN-KHKT
ngày 19/7/202 1 nhu sau:
- Khu vrc các t dan pM Nghia Thng, Ngbia Lci ngành din dã cAp din
cho các ciim dan cu qua 3 Tram biên áp T165-100kVA-22/0,4kV; T242l60kVA-22/0,4kV và T154-50kVA-22/0,4kV. Hin tai 2 khu virc nay dã darn
báo cung cap din, khu virc cir tn kiên nghj là nhIrng vüng xa, dan cu chü yêu
lam nuang ry trên din tich rng nên chua the dâu tu lui din.
- Khu virc t dan pM Nghia TIn, hin nay Ban QLDA Giao thông, dan
dung, cong nghip tinh Däk Nông dang dâu tix 3 Tram biên áp thuc dir an 2081,
nhu'ng hin tai chua thi cong xong, khi dan vj thi cong xong nghim thu và bàn
giao cho ngành din, Din lirc Gia NghTa se cap din phc vii nh5n dan theo quy
dinh.
2. Cit tn TrIM Thj Thâo, (hon Nghia Thuin, xii Dik Nia: D nghj Din
1rc di di tri din trung àp tai thôn Nghia Thun vi hin nay tnii din trung áp
qua thâp, gay mat an toàn cho các h dan sinh song tai khu v1rc duông day din
di qua.
Trã bri: UBND thành pM dã có van bàn gri Din lirc Gia Nghia và Din
hrc Gia Nghia dà trã li kiên nghj cüa cr tn tai Cong vàn sO 296/DLGN-K}IKT
ngày 19/7/2021 nhu sau: Tai thôn Nghia Thun, xà Däk Nia, thành phO Gia
Nghia (khu virc cay xäng Huy Hung), dung day din 22 kV k hiu
DD47ODNO dugc xây drng tü näm 2003 cap din cho dr an thüy din Dông
Nai 3&4 và bàn giao 'a cho ngành din quàn l vn hành närn 2015, các ct
din tai dày dugc xây dçrng dam bão yêu câu k' thut và chieu cao theo quy
djnh, truâc khi xây dirng Ban Quán 1 dr an thüy din Dong Nai 3&4 dâ giai
phóng mt bang theo quy djnh, tuy nhiên các hO dan sinh song tai day dã xây
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dirng nhà ô 1n chin, vi phm hành lang krâi din, Din lirc dã nhiu 1n l.p
biên ban vi phm và gui cho UBND xâ Däk Nia và các h dan yêu câu tháo d
phân vi phm hãnh lang hici din và trà lai hin trang ban dâu, tuy nhiên các hc
dan không thirc hin. Dê dam bâo an toàn, dê nghj các h dan tháo d các b
phn cong trmnh vi phm hành lang, dam bão khoâng each duc quy djnh tai
Nghj djnh so 14/2014/ND-CP ngày 26/02/201 quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa
Lut Din liic ye an toàn hành lang lithi din.
3. Cu' tn Nguyn Thj
bon Srê (/, xd Dk Nia: D nghj kéo them
du?mg din cho bà con tr ngä ba bôn nuâc tai bon Srê U vào khu suôi dá dê dam
báo an toàn trong vic sü diing din cüa bà con nhân dan.
Trã îô'î: UBND thânh ph ctã có van ban gfri Din lirc Gia Nghia và Din
hrc Gia Nghia dã trã Ru kiên nghj cüa cir tn tai Cong van so 296/DLGN-KHKT
ngày 19/7/2021 nhi.r sau: Khu virc nay có khoâng 20 h dan dang sir dung din
ttir Tram biên áp T877(DD476DNO) -100kVA-22/0,4kV, các h dan tai day sinh
song rãi rae trên din tIch rng, dung day ha the tr kéo sau cong t cüa khách
hang dài khoãng 700-1 .000m, tiét din nhO, di trên tri tarn b, dã sü ding lâu
ngày không dixçc nâng cap, bâo duo'ng sua chiia nên dä xuOng cap, dê cap din
cho khu virc nay can dâu tu du?mg day trung h áp và Tram biên áp. Trongthi
gian tói, Din lrc Gia Nghia sê däng k dâu tu tai khu virc nay. Truâc mat dé
dam bão an toàn din, dê nghj các h dan tai khu virc nay phài chuân bj cot, day
dan, phi,i kin và lien h vth Din l?c Gia Nghia ho.c qua so tong dài 19001909
dê huàng dan ho trçY k thut trong qua trInh sua chia và su diing din.
V. V y t, giáo dic và dào tio, ch d chInh sách:
1. Cu' fri Nguyen Van Phu, TDP4, phu'crng Nghia Dá'c: Dé nghj cap có
thâm quyn có kê hoach xây dimg trtthng THCS cho phung NghTa Düc vi hin
nay toàn phung gân 10.000 dan ma chua có trung THCS.
Trã Iôi: D tip tic hoàn thin mang lithitrithng hçc dira trên h thng
hin cO, gn vOi s1r phát triên và phân bô dan cu theo trng phumg, cong trinh
tru&ng Trung h9c cci sà tai phung Nghia Due dã có kê hoach xây drng theo
Nghj quyêt 30/NQ-HDND ngày, 23/12/2020 cüa Hi dông nhan dan thành phô
Gia Nghia ye vic thông qua Kê hoach dâu tu cong trung han nguôn von ngân
sách thanh phô Gia Nghia giai doan 202 1-2025.
2. 'ü' mi Nông Ich Khiêm, TDP4, phu'&ng Nghia Di'c: Nàm 2009 Co van
ban quy djnh ye ho trV dôi vui ngui tham gia hoat dng ban chuyên trách tai
xã, phung khi nghi vic thi duqc hithng tiên ho trq, 4y ma ban than ông có
tham gia Phó Chü tjch Hi nguôi cao tuôi cüa phung Nghia Düc den nay chua
dixgc ho trç theo quy djnh.
Trã 1ô'i: Ong Nông Ich Khiem nguyen là Phó Chü tjch Hi Chu thp dO
phuOng Nghia Due, nhim kS' 2011-2016 và nhim k' 202 1-2026.
Can ci Nghj quyét so 47/2019/NQ-HDND ngày 11/12/20 19 cüa HDND
tinh Däk Nông ye vic sua dôi, bô sung và bãi bO mt so ni dung Nghj quyêt so
31/2013/NQ-HDND ngày 19/12/2013 cüa HDND tinh Däk NOng ye quy djnh
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chirc danh, mi.rc ph c.p và mt s ch d, chinh sách d& vâi nhQng ngu?ñ hot
dng không chuyên trách a cap xã duçic h trg kinh phi nghi vic. Ngày
20/4/2020, UBND thành phô Gia NghTa ban hành Quyêt djnh so 407/QD-UBND
ye vic phé duyt danh sách nhng nguai hot dng khOng chuyên trách a cap
xã dixçic h trçl kinh phi nghi vic; trong dO cO Ong Nông Ich Khiêm.
D giãi quyt kjp th?yi ch d nghi vic cho ông NOng Ich Khiêm theo quy
djnh, UBND thành phô dâ chi do phông Ni vit thành phô khân trucrng tham
muu TJBND thành phô chi trã chê d cho ông trong qu III näm 2021.
3. Cu In Nguyen Thj Lan, TDP Nghia Lvi, phithng Quâng Thành: TDP
NghTa Thãng dã có tnthng h9c may näm nay nhiing van chua hoit dng, cir tn
muon hOi sang näm hpc mai tnrang dã hoat dng dé con em di hc hay chua?
Trã lôi: Cong trInh truông h9c t dan pM Nghia Thing, xA Quãng Thành
dã thi cong hoàn thành vào tháng 5/2021, hin tai phông Giáo diic và Dào tao
thành phô Gia Nghia dâ chi dao các tnrà'ng hçc th1rc hin cong tác tuyên sinh
lap 1, lap 2 và 01 1cp mâm non. Nêu dam bào các diêu kin s dua vào hoit
dng trong näm hc tai.
4. Cu' In Trjnh Ng9c Than, TDP2, phithng Nghia Tan: Dé nghj các cap
can quan tam hon ntra den dai song cüa nhrng ngixai già neo don, bnh tat. Co
nhüng chInh sách M trq, bô tn tao vic lam phü hcip cho con em tai da phucmg
sau khi h9c dai h9c ra truang có cong an vic lam on djnh.
Trã lôi: Can cir Nghj djnh so 61/2015/ND-CP ngay 09/7/2015 cüa ChInh
phü quy djnh chInh sách M tr tao vic lam và Qu quôc gia ye vic lam; Nghj
djnh so 74/2019/ND-CP ngày 23/9/2019 cüa ChInh phü saa dôi, bô sung mt so
diêu cüa Nghj djnh sO 61/2015/ND-CP ngày 09/7/2015 cüa ChInh phü quy djnh
chinh sách M tr tao vic lam và Qu quOc gia ye vic lam. Trén dja bàn thành
phô hin nay dang thirc hin các chInh sách M trg vic lam theo Nghj djnh sO
61/2015/ND-CP, Nghj djnh so 74/2019/ND-CP, gOm: Tham gia chInh sách vic
lam cOng; chInh sách ho trçY nguai lao dng di lam vic a nuOc ngoài theo hqp
dông; chInh sách ho trg vay von dôi vai nguai lao dng di lam vic a nuc
ngoài theo hçip dông; chInh sách ho trq thanh niên l.p nghip; chInh sách ho trg
thanh niên khai sir doanh nghip; chInh sách cho vay Ixu dãi tir Qu quOc gia ye
vic lam cho ngthi lao dng dé tao vic lam, duy trI và ma rng vic lam.
Nhu vây, nu ngi.thi lao dng có nhu câu giâi quyt vic lam, lien h vOi
phông Lao dng - Thiiong binh và Xàhi thành phô ho.c Uy ban nhân dâncác
xa, phuang noi nguai lao dng sinh song dê di.rçvc huang dn 1p thu tVc, ho so
dang k2 giai thiu vic lam và ho tr theo quy djnh cüa pháp luat. Ngoài ra,
ngthi lao dng cO the lien h trrc tiêp vâi Trung tam Djch vi Vic lam tinh Dàk
Nông dê dugc tlj van, giâi thiu vic lam và tham gia các chixang trInh tuyên
ding lao dng di lam vic a nuOc ngoài.
* DM vOi n)i dung kin nghj "Dê nghj các cAp cAn quan tam han nüa dn
dai song cüa nhüng nguai giã neo don, bnh tat":
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Theo quy djnh tai khoán 5, Diu 5, Nghj djnh so 20/2021/ND-CP ngày
15/3/202 1 cüa ChInh phü quy djnh chinh sách trV giüp xa hi dôi vâi dôi tuçmg
bão trçi xã hOi, ngithi cao tuôi thuc mt trong các tnrng hcp quy djnh sau day
thI duqc hu&ng trçi cap xà hi hang tháng:
a) Ngi.thi cao tui thuc din h nghèo, không Co ngi.rii có nghia vii và
quyên phing duông hoc cO ngi.thi có nghia v và quyên phiing di.rOig nhixng
ngithi nay dang hu&ng trq cap xã hOi hang tháng;
b) Nguôi cao tui tir dü 75 tuidn 80 tuAi thuc din h nghéo, h cn
nghêo không thuc din quy djnh a diem a khoãn nay dang sOng ti dja bàn các
xã, thOn vüng dông bào dan tc thiêu sO và mien nüi dc bit khó khàn;
c) Ngi.r?i tü dü 80 tuM tri len không thuc din quy djnh ti diem a khoãn
nay ma không CO hrcing hiru, trçl cap bào hiêm xã hOi hang tháng, trq cap xä hi
hang tháng;
d) Ngui cao tui thuc din h nghèo, khOng có nguii có nghia v11 va
quyên phing duO'ng, không có diêu kin sOng i cong dông, dü diêu kin tiêp
nhn vào cci sâ trçr giüp xã hi nhimg có ngtiñ nhn nuôi duOrig, chäm soc tai
cong dOng.
Theo do, Uy ban nhân dan thành ph dã yêu cu TJy ban nhân dan các xã,
phixng chju trách nhim rà soát, hixing dan các doi tuqng thuc din hithng trçc
cap hang tháng nêu trên tiên hành 1p hO sc dê nghj hu&ng trq cap theo quy
djnh. Ben cnh do, hang näm vào dp têt Nguyen dan länh dao các cap dêu to
chirc thäm tang qua cho ngui già neo &Yn cO hoàn cành dc bit khó khãn (cii
the: Têt Nguyen dan Tan Siru näm 2021 thäm t.ng qua cho 02 cii ngui già neo
dan là cu Lé Thj Thi.rc, TDP3, phithng Nghia Phü và cii Nguyen Thj COc,
TDP3, phumg Nghia Phü).
5. Cu' fri K'Bê, TDP5, phu'ô'ng Nghia Tan: Bão hiêm y tê truâc day
ngxi dông bào ti chô nhu chiing tôi duçic nhn, nay bj cat không cOn chê d
do nU'a, mong các cap xem xét giüp d xin cap the bâo hiêm y té cho dông bào
chüng tôi.
Trã 101:
- Theo Quyt djnh s 447/QD-UBDT ngày 19/9/2013 cOa Uy ban Dan tc
ye cOng nhn thôn dc bit khó khan, xã khu virc I, II, III thuc yang dan tc và
mien nüi giai don 2012-2015, trên dja bàn thj xã Gia NghTa (nay là thành phô
Gia Nghia) có 03 bon và 01 thôn thuc thOn, bon dc bit kho khàn gOm có: Bon
Bu Sop, xâ Dàk Nia; thOn Dãk Tan, xâ Däk Nia; Bon Däk R'Moan, xã Däk
R'Moan và bon Bu Kol, phu?mg Nghia Tan. Nhu vy giai don 2012 — 2015,
bon Bu Kol (to dan phô 5), phung NghTa Tan là bon duc hung các ché d,
chInh sách thuc thOn, bon dc bit khO khan, trong do có chmnh sách cap the
báo hiêm y tê cho dOng bào dan tc thiêu sO.
- Theo Quyt djnh s 582/QD-.TTg ngày 28/4/2017 cüa Thu tuâng Chinh
phü phê duyt danh sách thOn d.c bit khO khän, xã khu vuc III, khu virc II, khu
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virc I thuc vi'lng dan tc thiu s và min nüi gial do?n 2016 - 2020; thj xA Gia
NghTa (nay là thành phô Gia Ngi-iTa) có 07 dan vj hãnh chInh cap xA, phu&ng
thuc khu v1rc I, gôm các xã, phrnmg: Dk R'Moan, Quâng Thãnh, Nghia Tan,
NghTa Phü, NghTa Thành, NghTa Due, Nghia Trung và 01 xA thuc khu v1rc II:
xâ Däk Nia; không Co thôn, bon dc bit khó khän. Nhu 4y giai do?n 20162020, xa Dàk Nia là xã thuc khu vrc II nên dtxcic hithng các chêd, chInh sách
thuc xã khO khàn, trong do có chInh sách cap the bão hiêm y tê cho dông bào
dan tc thiêu so. Các xä, phii?mg cOn lai dêu thuc khu virc I nên không &rçic
hu&ng các chê d, chInh sách cho vi)ng khO khàn, vüng dc bit khó khn, trong
do cO chInh sách cap the bâo hiêm y tê cho dông bào dan tc thiêu so.
- Theo Quyt djnh s 861/QD-TTg ngày 04/6/2021 cüa Thu tuàng ChInh
phU phê duyt các xâ khu vrc III, khu c II, khu vrc I thuc vüng dan tc thiêu
so và mien niii giai don 2021-2025; Quyêt djnh so 433/QD-UBDT ngày
18/6/2021 cüa B) tnrOng, Chü nhim Uy ban Dan tc phê duyt danh sách thôn
dc bit khó khàn thuc ving dan tc thiêu so và mien nüi giai don 2021 2025, thành phô Gia Nghia CO 08 dan v hãnh chInh cap xâ, phithng thuc khu
virc I, gôm các xa, phu?mg: Dk R'Moan, Dk Nia, Quãng Thành, Nghia Tan,
NghTa Phü, Nghla Thành, Nghia Due, Nghia Tiiing; không có thOn, bon dc bit
khó khän. Nhix 4y giai don 2021- 2025, trên dja bàn thành phO có 08 xâ,
phuing dêu thuc khu virc I nên không duçic hithng các chê d, chmnh sách cho
vüng khó khàn, yang dc bit khó khan, trong dO Co chmnh sách cap the bào hiêm
y tê cho dông bào dan tc thiéu so.
VI. V cong tác giãi quyt thu tijc hành chInh:
1. Ctr fri Phgm Van HIu, thôn Tan Hèa, xd J)ák R 'Moan: Thu tiic dng
k biên dng QSDD dôi ttr thj xa Gia Nghla sang thành phô Gia Nghla lam qua
lâu, dê nghj qu cap xem xét lam nhanh, gçn, to diêu kin thun lqi cho nhân
dan that là nMng h dáo hin ngãn hang.
Trã 101: Chi thánh Van phOng Dãng k dt dai trà 1?yi kin nghj cüa cr tn
tai Cong van sO 287/CNVPDKDD ngày 30/7/2021 nhu sau:
Cac thu tiic hành chinh và khoãn thu phI, lê phI v llnh we dt dai duçic
niêm yet cong khai t?i B phn Tiêp nhn v7 Trà kêt qua thành phô theo quy
djnh. Ho so thu tiic hành chInh 11th c dat dai diqc tiêp nhn và xi:r 1 kjp thai,
dung, trizàc hçn theo Quyêt djth so 1925/QD-UBND ngày 28/11/2018 cüa
UBND tinh Dãk Nông ye vic cong bO danh miic thu tiic hành chinh llnh vitc dat
dai thuc thârn quyen giâi quyêt cua UBND các huyn, thj xã (quy djnh thñ
gian giài quyêt là 10 ngày: B phn mt cua 01 ngày, Chi nhánh Van phOng
Dang k dat dai 09 ngày). Mc dü trong th&i gian qua, sO lung hO so dãng k
biên dng tuong dôi nhiêu, 1' do thay dôi tr thj xâ Gia Nghia sang thành phO
Gia Nghia và vic cap dOi t.p trung hr CMND thành Can cixâc cong dan, nhung
Chi nhánh Van phOng Däng k dat dai thành phO dA chu dng th0i gian dê xir 1
hO so kjp thci, truOc hçn, to diêu kin tOi da cho nguài dan trong vic thrc hin
giao djch.
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Dng thii, Chi nhánh Van phông Däng k dt dai thành ph cling ghi
nhn, tiêp thu kiên, kiên nghj cüa cir tn vã tiêp tt1c hoàn thin, nâng cao han
nQa chat hxçing giâi quyêt thu tiic däng k biên dng trong thi gian tâi.
2. Cu' En Pham Hang San, thôn P/ia Xuân, xd Dk Nia: Các cap, ngành
quan tam den vic cãi cách hành chmnh trong khi däng k và xóa the chap, tách
thi.ra can rut ngän thôi gian x1r 1 ho so, thu tiic.
Trã lôi: Chi nhánh Van phông Däng k cth. dai trã lôi kin nghj cüa cr tn
ti Cong van sO 287/CNVPDKDD ngày 30/7/2021 nhu sau: Theo quy djnh thI
thu t11c däng k, xóa the chap thrc hin không qua 03 ngày; tuy nhiên hin nay
dã rilt ngän chi con 02 ngày (B phn mt cra 01 ngày, Chi nhánh Van phOng
Dang k dat dai thành phô 01 ngày).
Trên day là Báo cáo tng hçp trã 1Oi kin, kin nghj cüa cir tn truc kST
h9p thu 2, HDND thành phô khóa IV, nhim kS' 2021-2026 cüa UBND thành
phô./.
* Giao UBND ca'c xâ, phu'àng thong báo các nç5i dung trá lài cia UBND
thành phO den ct'r tn cza dja phu'ong mInh dwcrc biêt. Nêu czr tn chtca dOng vó'i
trá lài nào, thi tong hçip giti ye UBND thành phO dé xem xét, xii' lj.
* Giao Van phOng HDND và UBND thành phO' dOn dO'c, tham miru cho
UBND thành pho yêu cáu cOc ngành thtc hin theo j kiên trá lO'i tgi Báo cáo
nay.
Nol n/ian:
-Nh,itrên;
- UBMTTQVN thành phô;
- CT, các PCT UBND thành pho;
- LDVP;
- Cãc phông, ban, don vi;
- UBND các xä, phi.thng;
- Liru: VT, VP.
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