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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO GIA NGHLA Dc 1p - Tir do - Hanh phüc  

S&4 , /TB-UBNI Gia NgM'a, ngày i 5 tháng 02 näm 2021 

THÔNG BAO 
Kt 1un cüa &ng chI Phó Chü t!ch  UBND thãnh ph 

ti buii Tip cong dan ngày 05/02/2021 

Ngày 05/02/2021, lãnh dao  Uy ban nhân dan thành ph Gia Ngha t chüc 
tip cong dan djnh k. Chü tn, bà Nguyn TM Luu — Phó Chü tjch UBND thành 
ph Gia Nghia. Tham dir có 1nh dto các dcin vi thành ph& Ban Tip cong dan; 
Van phông HDND-UBND; Thanh tra; phông Tài nguyen và Môi tnthng; phông 
Quân 1 do thj; Ban Quân 1 dir an và Phát trin qu dt; Chi nhánh Van phông 

däng k dt dai và Lãnh dao  UBND các xâ, phithng thành ph& 

Tai bui tip cong dan, dä tip 02 hO dan. Sau khi nghe kin phán ánh, ki 

nghj cüa các hO dan và kin các thành viên tham gia tai  bui Tip cOng dan, 
Nguyn Thj Lizu — Phó Chü tjch UBND thânh ph Gia Nghia kt 1un chi dao  nh 

sau: 

1. DM vOi kin nghj cüa ông Nguyen Van Thut, din thoai: 0974.788.701, 

dja chi: Bon Srê U, xâ Däk Nia, thânh ph Gia Nghia. Ni dung. Ongphán ánh tgi 

các xd, phu'àng trên dja bàn thành pM và mt só can b5 truàng TiJu hQc Quang 
Trung, xâ Dák Nia chwa thirc hin nghiêm vic treo Ca Dáng và cà Td quó'c dJ 
chào mI'ng Dgi h(31 dgi bilu toàn quóc ln thz- XIII cia Dáng, M3t sd can bt7, cong 
chzc, viên ch&c trên dja bàn thành pM chzra tuân thz gi& giá'c lam vic theo quy 

djnh; COng TNHH MTV Thun Tam xây dtng trái phép trên dá't nOng nghip tçu 

da bàn xà Dàk Nia, thành phO' Gia Nghi; DJ nghj lam rö vic cho thuê khOng nç3p 

ngán sách nhà nzthc 511 friu dng cia van phông HDND- UBND thành phd. 

- Vic thy'c hin nghiêm vic treo c& Dáng và cô' Td qudc dJ chào mImg Dgi 

h3i dgi bidu toàn qudc ldn th& XIII cza Dáng: D dam bão vic treo c? T quc 

trang nghiêm dung theo quy djnh, UBND thành ph yêu cu các phông, ban, dccn vj 

và UBND các xã, phung nghiêm tüc thirc hin kin chi dao  cüa UBND thành 

ph ti Cong van s 131/UBND-VHTT ngày 18/01/2021, tang cung tuyên truyn 

t chüc, cá than thirc hin Cong van s 2131/UBND-VHTT ngày 05/10/2020 cüa 
UBND thành ph& Dng thii thu?ng xuyên kim tra, vn dng các t chi'rc, các hO 

gia dInh, các cá nhân treo c T qdic dung theo hucng dn s6 3420/HD- 
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BVHTTDL ngày 02/10/2012 cüa B Van hóa, Th thao và Du 1ch v vic sir ding 
Quc ks', Quc Ca, chân dung Chü tjch H ChI Mirth, d chào mfrng Di hi di 
biu toàn qu& 1n thir XIII Cüa Dãng; 91 näm ngày thành 1p Dáng Cong  san Vit 

Nam (03/02/1930 — 03/02/2021) và mrng Xuân Tan Süu näm 2021 tü ngày 

15/01/2021 dn ngày 17/02/2021. 

- Mót s can ho, cong ch-c, vien ch&c trên dja bàn thành M chua tudn thz 

gi& giá'c lam vic theo quy djnh. Theo phãn ánh cüa ông thI d6i tugng không phâi 

thuc can b, cong chüc, viên chüc do UBND thành ph quãn 1. Tuy nhiên, 

UBND thành ph rt hoan nghênh kin d xut cüa Ong. D tránh tInh trng thu 
ông phãn ánh, UBND thành ph yêu câu các ca quan, dan vj, dja phuang nghiêm 
tue chap hành 1 1& lam vic và thrc thi cOng vii cüa can b, cong chüc, viên chirc 

theo Chi thj s 1 7/CT-UBND ngày 07/8/2013 cüa Chü tjch UBND tinh Dák Nông 

Va ti COng van s 78/UBND-NV ngày 12/01/2021 cña UBND thành ph v vic 

tang cung trách thim, k' luât, k' ci.rang hành chInh trên dja bàn thành ph Gia 

Nghia näm 2021. 

- COng ty TNHH MTV Thu gn Tam xáy dmg trái phép trên da't nOng nghip 

tgi dja bàn xâ Dák Nia, thành pM Gia Nghia: Giao UBND xã Dàk Nia kim tra, 

xi:r l vic xay dirng trái phép cüa Cong ty TNHH MTV Thun Tam (nu co). Báo 

cáo k& qua xir l, giài quyt v UBND thành phi d theo dôi, tng hçip. Xong 

triicYe ngày 24/02/2021. 

- D nghj lam rö vic cho thuê khOng n5p ngán sách nhà njthc 511 triu 

&ng cüa van phOng HDND-UBND thành phO': Vic nay UBND thành ph dã chi 

dao các dan vj lien quan thrc hin thu hi và np vào ngân sách nhà nuóc theo 

dung quy djnh tti K& 1un s 87/KL-TTr ngày 14/5/2020:' cüa Thanh tra tinh Dàk 

Nông, v vic kt lun thanh tra Cong tác quãn l d.t dai, quãn l quy hoach, quàn 
1 dO thj trên dja bàn thj xã Gia Nghia (nay l thành ph Gia Nghia) tü nam 2005 

dn tháng 10/2019. 

2. DM vi kin nghj cüa bà Ta Thj Gái, s din thoai: 08 12.200.009, thung 

trü tai:  T dan ph 1, phumg Nghia Tan, thành ph Gia Nghia. N5i dung: Kiê'n 

nghj v vic ha Nguyln Thj PhO'i xáy drng nhà trái phép chwa du'çrc cct quan có 
thdm quyn xz lj; KiJm tra vic câ'p GCNQSD dt cüa bà Phó'i. 

V ni dung nay, UBND thành ph dâ chi dao  các don vj lien quan kim tra, 
xfr 1 ti (Thông báo s 700/TB-UBND ngày 09/12/2020; Thông báo s 17/TB-
UBND ngày 14/01/2021; Cong van s 117/UBND-TTr ngày 18/01/2021; Thông 
báo s 38/TB-UBND ngày 29/01/2021; Cong van s 284/UBND-VP ngày 

03/02/2021 v vic x1r 1 kin nghj cüa bà Ta Thj Gái). Yêu cu phông Quân 1 do 
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thj thành ph& phông Tài nguyen và Môi tru&ng thành ph và các don vj lien quan 

nghiêm tüc trong vic thirc hin kin chi dao  cüa LAth d.o UBND thành ph& 

Giao Thanh tra thành ph tng hcip báo cáo cüa các &m vi lien quan, tham muu 

cho 1nh dto UBND thành pM hithng xi:r l, giài quy& và vAn bàn trá 1i cho bà Tt 

Thj Gái duçrc bit theo quy djnh. Xong tnthc ngày 24/02/202 1. 

Trên day là k& lun, chi do cüa dng chI Nguyn Thj Lixu — Phó Chü tjch 

UBND thânh pM ti buñ tip cong dan djnh k' ngày 05/02/2021, yeu c.0 cac 

phông, ban, &m vi có lien quan trin khai thrc hin./. 

Ncti n/i tin: 
- TT. HDND tinh (b/c); 
- Thanh tra tinh (b/c); 
- IT. Thành Uy (b/c); 
- TT. HDND thành phô (b/c); 
- Ban Tip Cong dan tinh; 
- Van phông DKDD tinh; 
- CT, các PCT UBND thành phô; 
- Các phông, ban, dcin vi lien quan; 
- Phông Ni vi,i thành phô; 
- UBND các xã, phtrông; 
- Cong an thành pho; 
- Hi Nông dan thành phô (p/h); 
- Trang Thông tin din tfx thành phô; 
- Các h dan có lien quan; 
- LDVP; 
- Liru: VT, (BTV). 
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