
UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO GIA NGHIA 

S&  5O  /BC-UBND 

CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
Dôc lap - Tr do - Hnh phüc 

Gia Nghia, ngàyj thángj. nãm 2020 

BAO CÁO 
Cong tác thanh tra, tip cong dan, xtr 15', giãi quyt 

don thir khiu ni, t cáo tháng 10 nãm 2020 

Thirc hin Quyêt djnh so 09/2017/QD-UBND, ngày 29/3/2017 cüa UBND tinh 
Dãk Nông, ye vic ban hành quy djnh chê d báo cáo cong tác thanh tra, giãi quyêt 
khiêu ni, to cáo và phông chông tham nhUng trên dja bàn tinh Däk Nông. 

U5' ban nhân dan thành pM Gia NghTa báo cáo kt qua thirc hin cong tác thanh 
tra, tiêp cong dan, xü 15' giâi quyêt dun thu khiêu nii, to cáo tháng 10 näm 2020 trên 
dja bàn thành phô nhu sau: 

I. CONG TÁC THANH TRA: 

1. Viêc trin khai các cuôc thanh tra: 
* Tiing s6 cu3c dang (I, rc hin (trk'n khai trong kj' báo cáo): 01 cuc thanh tra 

dot xuât vic thrc hin Nghj djnh 168/2018/ND-CP, ngày 28/12/2018 cüa ChInh phi1i 
ye cong tác quOc phOng b, ngành trung uung dja phuang ti xâ Däk R'Moan và 
Dàk Nia. 

Dã ban hành 02 kt 1un thanh tra: 01 cuc thanh tra v vic thirc hin các quy 
djnh cüa pháp 1ut ye phông, chông tham nhüng ti phông Lao dng Thuong binh và 
xã hi và phông Tu pháp thành phô; 01 cuc thanh tra ye vic thirc hin các quy djnh 
cüa Lut ngân sách nhà nuc tti phông Y tê và phOng Kinh tê thành phô. Qua thanh tra 
phát hin chi sai quy djnh kiên nghj thu hôi 63.771.658 dông, xir pht vi phm hành 
chInh dôi vâi can b cOng chüc trong linh vrc kê toán, so tiên xü phtt 15.000.000 
dông. 

* KIt qua kiln, tra v&c  thy'c hin kIt luçIn than/i tra và quylt djnh xfr /j v 
than/i tra: 

- S kt 1un và quyt djnh xir 15' dugc kim tra trong kr báo cáo: 02 kt 1u.n 
thanh tra 

- K& qua thçrc hin các kin nghj: dang tin hành don dc thi,rc hin theo quy 
djnh. 

2. Dánh giá nhn xét: 

Trong tháng 10 näm 2020, chuân bj các th: tiic tin hành cuc thanh tra theo 
chuung trInh kê hoch và van tiêp tiic don dôc và chi do thrc hin nghiêm tüc các Két 
1u.n sau thanh tra theo dung quy djnh. 
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II. KET QUA THVC HIN CONG TAC TIEP CONG DAN, XI L' GIAI 
QUYET DO KHIEU NAI,  TO CÁO. 

1. Tiêp cong dan: 

a. Cp xã, phtrông: 

- So li.içt cong dan dã tip: 19 luçit = 19 ngithi. 

- Trong tháng 10/2020, länh dto UBND các xã, phung dà tip cong dan djnh 
kS' và dot xuât nhu sau: 

+ Tiêp djnh kST: 19 h.rçt 19 ngui. 

+ Tiêp dt xuât: 0 lucit = 0 ngthi. 
S A 

b. Cap thanh pho. 

- So 1uçt cong dan dã tiêp: 55 lugt 73 ngithi. 

- So vii vic qua tip cong dan là 30 vi. 

+ Khiêu nai: 0 vu viêc. 

+ Kiên nghj, phãn ánh: 30 vii vic. 

+Tô cáo: 0vuviêc. 

- S doàn dông ng.thi: 01 doàn. 

- Trong tháng 10/2020, lãnh dto UBND thành ph dã tip cong dan djnh k' và 
dot xuât nhu sau: 

+ Tip dinh ks': 20 hxçt = 28 nguii 

+ Tiêp dt xuât: 0 lugt = 0 ngu&i 

- Vic xir 1 khiu n1i, M cáo: Thông qua ljch tip cOng dan, Thung trirc Thành 
u, Thuing trrc HDND, lAnh do UBND thành phô cüng lãnh do Thanh tra thành 
phô và các dan vico lien quan to chüc dôi thoti trirc tiêp vi cOng dan và sau buôi tiêp 
dân,có van bàn két 1un, chi dao  các ccc quan, dan vj có lien quan xem xét giâi quyêt 
khiêu ni, kiên nghj cüa cong dan. 

- Dôi vâi nhirng vit vic khiu nai,  t cáo khOng thuc thm quyn giái quyt 
cüa Chü tjch UBND thành phô, UBND thành phô giao Thanh tra thành phô xir 1, 
hithng dan, chuyên don cOng dan den co quan có thâm quyên dê giài quyêt; dôi vâi 
nhu'ng vi vic thuc thâm quyên giái quyêt ciia Chü tjch UBND thành phô, giao cho 
Thanh tra và don vj có lien quan tiên hành tham muu thi l don, giái quyêt theo quy 
djnh. 

2. Xtr 1 don thir: 

a. Tip nhn tti UBND các xã, phtr&ng: 

- Tong s don tip nhtn trong kS':  19 don = 19 vii. 

-Dan kS'trithc  chuyên qua: 03 don=03 vi. 
* Tng don phãi xtr 1: 22 don =22 vi; 
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+ Tranh chip dt dai: 17 vij dang trong thii hn giãi quyt; 

+ Dan khác: 05 dan = 05 vi dang xem xét giài quyt. 

b. Tip nhân ti UBND thành ph: 

- Tng s don tip nhn trong ks': 35 dan = 35 via. 

-Dank'truâcchuynqua:31 dan=31vii. 

* Tng don phãi xur 1: 66 don = 66 v11. 

- Kt qua phân loai don: 

+Khjêunaj: 02dan=02vi. 

+Tô cáo: 0dan=0vu. 

+ Kin nghj, d nghj, phãn ánh: 64 dan = 64 vii. 

- Kt qua xir 1 don thu: 66 don = 66 v. 

+S don chuyn dn các phông, ban, don vj thuc thj xâ giài quyt là: 63 don = 
63 vu. 

+ Chuyn các sâ, ban ngãnh cüa tinh: 03 don = 03 vi1. 

+ Dã tiên hành trá Ri kin nghj: 27 don =27 vi1. 

+ Dang xem xét trã lôi, giãi quyêt: 36 don 

*Nhân  xét, dánh giá: 

Trong tháng 10 nàm 2020 so luçrng don thu trên toàn dja bàn thành ph chü yu 
là don kiên nghj, phân ánh lien quan den cong tác giãi quyêt ho so dat dai, quy hoch 
sü diing dat, tranh chap dat dai và bô tn tái djnh cu cüa các dr an trên dja bàn thành 
phô. 

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

a) Giãi quyt don khiu ni thuc thm quyn: 

- Tng s: 02 dan = 02 vii dang trong thii hn giái quyt 

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

-Tôngsô:0 

A

• Kt qua xây dtyng, hoàn thin the ch và tuyên truyn, phô bin pháp 
1ut ye khieu ni, to cao 

- Tng s van bàn (hithng dn, chi dao)  v cong tác tip cong dan, xü 1 don 
thu, giãi quyt khiu nai,  to cáo mi ducic ban hành: 02 van bàn. 

III. PHIJOG HUNG NHIM V  THANG 11 NAM 2020 

1. Cong tác thanh tra: 

- Kt lu.n thanh tra vic quãn 1 và sir diing tài san cong tai  các trung Mâm 
non, Tiu h9c và Trung h9c co s0 trên dja bàn thành phô Gia Nghia và kêt lun 
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thanh tra Nghj djnh s 168/2018/ND-CP ngày 28/12/2018 cüa ChInh phü v cong 
tác quôc phông b, ngành trung uang da phu'ing tai  xã Dàk R'Moan và xà Däk 

Nia. 

- Thành 1p doan thanh tra lien ngành thanh tra toàn din cong tác quãn iS' dt 

dai, cOng tác cap giây chirng nhtn quyên si:r dung dat và chuyên mc dIch si:r diing dat 
& trên dja bàn thành phô Gia NghTa. 

A r •. A A 

2. Cong tac tiep cong dan. 

Tip tijc thirc hin cong tác tip cOng dan theo Quyêt djnh sé, 02/2016/QD-
LJBND, ngày 23/5/2016 cüa UBND thj xâ Gia Nghia, ye vic ban hành Quy djnh tiêp 
cong dan, tiêp nhn và xir iS' dan thu khiêu nai,  tO cáo ti UBND thj xä Gia Nghia; 

3. Cong tác tip nhn, xir iS' và giãi quyt don thu: 

- Tiêp nhn, thi iS', xi:r  iS' dan thu theo dung trInh tçr, ding thm quyn giâi quy& cüa 
ChÜ tjch UBND thành phô. 

- Hithng dn và chuyn dan dn ca quan có thm quyn d giãi quy&. 

- Tin hành kim tra, xác minh, giái quyM khiu ni, t cáo theo dung quy djnh, 

không dê dan thu ton dung, kéo dài. 

4. Thiyc hin cong tác quãn iS' nhà niróc v cong tác khiêu nii, to cáo: 

- Chi do, giám sat vic thirc hin tht cong tác giãi quy& khiu n.i, kin nghj, 
phán ánh, to cáo a co sâ. 

- Tuyên truyn, huâng dn các quy dnh pháp 1ut giãi quy& khiu n.i, t cáo a 

x, phu&ng. 

Trên day là báo cáo k& qua cong tác thanh tra, tip cOng dan, giái quyM don thu 
khiêu nai, to cáo tháng 10 nãm 2020 vàphuong hu&ng nhim vii cong tác tháng 11 
näm 2020 cüa US'  ban nhân dan thành phô Gia NghTa./. 

Noin/:n: CHU TICH 
- UBND tinh; 
- Thanh tra tinh; 
- Ban Tiêp cong dan tinh; 
- TT. Thành ui'; 
- TT. HDND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Lãnh dao VP; 
- UBND các xa,phxng; 
- Luu VT, TTr (Na). DTnStro'ng 
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DANH SACH CAC D€N VI KHONG NQP BAO CÁO 
THÁNG 10/2020 

STT Ten don VI Ghi chü 
1 UBND phu&ng Nghia Thirc 
2 UBNDxãDàkR'Moan 
3 UBND phu?ng Nghia Trung 



TONG HP KET QUA CONG TAC TIEP CONG DAN CUA LANH DO UBND THANH PHO GIA NGHIA, 
TU' NGAY 10/9/2020 DEN 10/10/2020 

(Kern Báo cáo  s&S /BC-UBND navJ than 10 näm 2020 cüa UBND thành ph) 

STT Ngay tiep 
Ho, ten ngirè'i 

. tiep 

- 

Chu'c vu 

H9, ten, dja chi 
ngirô'i KN, TC, 

. . .. khien ngh, phan 
ánh 

5- .5- '-5 

Nôi dung vu viêc KN, 
' TC, KN, PA) 

Viêc 
giâi 

quyt 
cüa c 

quan co 
thârn 
quyên 

(nu co) 

. Hirong xir ly 
So 

nglro'i 

Ghi 
chü 
(tip 
d1nh 

k'/ dt 
xut) 

01 05/10/2020 Thach Cânh Tjnh Phó Chü tjch 
UBND thành 
phô 

bà Vi.rcing Kim Chi 
Va ông (chong) 
Trân Hoàng Thanh, 
din thoi: 
0389.605.253, 
thumg trii ti To 
dan phô 8, phisô'ng 
Nghia Phü, thành 
phô Gia Nghia. 

Nç5i dung: Yêu cáu giái 
quyêt vic tranh chap dat 
dai giI'a h bà Vu-o'ng 
Kim Chi và h ông Dang 
DInh Vit, tranh chap dat 
dai vat ông Dáng Kim 
Thc tqi to dOn phO 8, 
phztâng NghTa PhO; tranh 
chap dat dai vái Ong TrOn 
D&c Linh. 

- Giao UBND phLrmg Nghia Phü chô 
trI phôi hcrp vói cac &m vj lien quan 
xem xét trã 1i ni dung dn kiên nghj 
cüa bà Vtwng Kim Chi và ông Trân 
bang Thanh theo chi dao  cüa dông 
chI BI this Thành üy Gia Nghia tai 
Cong van so 03-TB/VPThU ngày 
06/10/2020. 
- Giao Thanh tra thành phô tham mtiu 
UBND thành phô Van bàn trâ 1i dñt 
diem các ni dung kiên nghj cila h bà 
Visang Kim Chi theo dung quy dinh. 

02 Djnh k' 

02 05/10/2020 Thach Cánh Tjnh Phó Chü tjch 
UBND thành 
phô 

ông Hoàng Phó 
Lien, so din thoai 
0365.455.758, 
tIurng trñ t?i:  To 
dan phô 2, phuO'ng 
Nghia Tan, thành 
phô Gia Nghia. 

Nç5i dung: D nghj co' 
quan xem xét xác djnh lgi 
ranh thu hOi và h'p th&c 
hOa phOn dat dOi dit sau 
khi thu hOi dé xOy dyng 
Trung tOrn hành chInh thj 
xã (nay là thành phô Gia 
Nghta). 

Càng nii dung trên, lãnh dao UBND 
thành phô cia chi dao phOng Tài 
nguyen và MOi tnrngthành phO thrc 
hin tai  Thông báo két Iun 561/TB-
UBND ngày 28/8/2020, nhisng den nay 
UBND thành phô van chu'a nhn duçic 
két qua xir Is'. Yêu câu phông Tài 
nguyen và Môi triiarng thành phô 
nghiém thc triên khai thixc hin, chü trI 
phôi hcrp vi cac dmi vl lien quan tién 
hành do dc, cung cap toa dO cho Ban 
Quãn l' dr an và Phát Trién qu dat 
thành phô cam moe ngoãi tliijc dja và 
chi ranh thu hôi cho gia dInh ông theo 
quy dinh. 

01 Dinh k' 
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03 05/10/2020 Thach Cành Tlnh  PhO Chü tjch 
UBND thành 
phô 

ông Lé DInh Kin, 
dja chi: To dan phô 
5, phir?mg Nghia 
Trung, thành phô 
Gia Nghia, tinh 
Dãk Nong. So din 
thoai:0987.406.879. 

Nç3i dung: Xin thuê ddt d 
nuOi trOng thüy san thuc 
tO dan phO 5, phzthng 
Nghra Trung, ihành phO 
Gia NghTa, tinh DO/c 
Nong. 

Ni dung trên da c1uqc UBND thânh 
phô trá Iôi tai Cong van sO 
2120/UBND-TNMT ngày 02/10/2020. 
Vy UBND thành pho thông báo cho 
ông thrac biêt và thisc hin. 

01 Djnh kS' 

04 05/10/2020 Thach Cánh Tinh PhO Chü tich 
UBND thành 
phô 

bà Dào Thj Scm (vci 
Cu ông Trân Van 
Pha, dã ly hOn näm 
2008), so din thoai 
0919.027.354, 
thLrmg trü tai: To 
dan phô 3, phuing 
Nghia Tan, thành 
phô Gia Nghia. 

N5i dung: Dé nghj bc trI 
tái djnh cit cho gia dInh 
bà thu5c dy an ditOng ni 
02 Trung tarn hành chInh 
tin/i tçii khu Sang D&c và 
bô sung ten bà Dào Thj 
Son vào QuyCt djnh bôc 
thOm tái djnh cw, Dé ngh.i 
giái quyCt vic thu hoi dOt 
cOa Cong Co phOn 
Thin TOrn DOk Nóng. 

- Vic bO trI tái djnh cit cho gia dInh 
bà: Giao Ban Quán IDrán và Phát 
triOn Qu dat thành phô kêm tra, xem 
xét vic bô trI tái cljnh Cu cho bà Dào 
Thj San (v9 cii ông Trân Vim Pha, dã 
ly hon nim 2008), nêu diing thI bO 
sung ten bà vào Quyet djnh bOc thim 
tii dinh cu theo dông quy dlnh  pháp 
1ut. 
- Giái quyêt vic thu hOi dOt cza Cong 

CO p/iOn Thin TOrn Dák NOng: 
Ngày 28/8/2020, Uy ban nhân din 
thành phô Gia Nghia di chi do các 
dan vi lien quan thuc hin t?i  Thông 
báo so 562/TB-UBND. Trong do, 
UBND thành phô yêu ciu các dan vj: 
PhOng Quàn l2 do thj thành phô, 
UBND phtr&ng Nghia Tan báo cáo két 
qua thtrc hiên ye UBND thãnh phO. 
Tuy nhiên, den nay UBND thinh phO 
chua nhân duçic báo cáo ciia các dan 
vi. 
- Yêu câu phOng Quân 1' dO thi thành 
phô, UBND phi.rmg Nghia Tan gCri 
báo cáo thi,rc hin ye UBND thành phô 
(qua phông Tài nguyen và MOi lrzthng 
thành phO). 
- Giao phOng Tài nguyen vi MOi 
trixng thinh phô tOng hcip báo cáo cüa 
các dan vj, tham rnuu UBND thành 
phô vim bàn trá Ru cho cong dan duçuc 

01 Djnh kS' 
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bitt và báo cáo kt qua gt'ri UBND 
tinh. 

05 05/10/2020 Thch Cânh Tjnh Phó Chü tjch 
UBND thành 
ph 

Dôi vâi kiên nghi 
cüa các ht dan 
thuic di.r an thüy 
din Däk R'Tih 
gm: Ong Do Van 
Trtrông, Do Van 
Tnrng, Hoàng 
Van Thanh cüng 
các h dan, da chi: 
Thôn Tan An, xã 
Däk R'Moan, thành 
phô Gia NghTa, 
din thoai: 
0985.758.442. 

Cling n5i dung: Dé nghf 
cu quan chic náng kiêrn 
kiêm Era, xem xét vfc bói 
thu6ng, ho Ira 161 din/i 
thu5c dt an ThOy din 
1)6k R 'Ti/i. 

Giao Thanh tra thành phi chü tn, phi 
hcip vài Cong ty Co phân Thüy diên 
Dãk R'Tih, UBND các xã, phtr&ng Va 
các don có lien quan rà soát, tong hcip 
Ian cuôi ciing nh[thg kin nghj cüa các 
h dan lien quan den bôi thuO'ng, ho 
trçi, tái djnh cu dir an xây dimg nhã 
may thCy din Dãk R'Tih chua duoc 
xi 1, hoc dã xu I nhung ngtri dan 
tiêp tiic có don kién nghj dé tham miru, 
dé xuât UBND thành phô xlr I d(rt 
diem tnrâc khi UBND thành phô to 
ch(rc bôc thãm nhân tái dnh cu va 

thông báo kêt thôc viéc xlr I kiên nghj 
lien quan den dir an xây dimg nhà may 
thñy diên Dãk R'Tih. Hoàn thành 
trong tháng 10/2020. 

05 Djnh kS' 

06 05/10/2020 Thach Cânh Tjnh Phó ChO tjch 
UBND thánh 
ph 

ông Nguyen Van 
Sinh, dja chi: Bon 
Sré U, xã Däk Nia, 
thành phô Gia 
Nghia. 

Ni dung: kiên nghj xern 
xét giái quyêt và cap giOy 
chthig nhn quyên s6 
dyng dOt cho h5 gia dlnh 
tgi dr an ho dçp t/ny Wi 
1)6k Rial. 

Vic nay, UBND thânh ph dã chi dao  
Ban quán I' du an và Phát tnien qu 
dat thành phô thLrc hin tai Mic 2, 
Cong van so 1354/UBND-TNMT ngày 
15/7/2020 nhung dn nay UBND 
thành pho van chua nhn thrçc ket qua 
giái quyet, cong dan tiêp tiuc kién nghj. 
Yêu câu Ban quán 1 dii an và Phát 
tniên qu dat thành phô nghiern tile 
triOn khai thtrc hién. Báo cáo kêt qua 
giái quyet ye UBND thành phô 

01 Dinh k' 

07 05/10/2020 Thach Cãnh Tjnh Phó Chfu tich 
UBND thânh 
phô 

bà Nguyn Thj Giái 
Va ông Lé Quang 
Trung, so din 
thoai: 
0938.0 19.702, 
thu.r&ng trCi tai: TO 
dan phô 5, phuâng 

N5i dung: Kkn nghj 
trtthc day ôngdã dóng 
thué thea tuyen dzràng 
Quoc ló 14, nay hç5 gia 
dlnh djch chuyén 100 rn2  
dat a sang vj trI khOc ma 

phOi dóng thuê den 144 

- Giao Chinhánh VPDKD dai thành 
phO cung cap toàn bô ho so lien quan 
cOa bà Nguyen Thj Giâi và ông Lé 
Quang Trung cho phOng Tài nguyen vâ 
MOi tnur&ng thành phô. 
- Giao phOng Tài nguyen và Môi 
tnrOng thành phô kiém tna Ii  ho sa cüa 

02 Dnh kS' 
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Nghia Tan, thành 
phô Gia Nghia. 

triêu. bà Nguyn Th Giái do Chi nhánh Chi 
nhánh VPDKD dai thành phô cung 
cap. Xem xét htrâng dan, trá 1i dit 
diem cho ho gia dInh ducc biêt theo 
quydinh. 

08 05/10/2020 Thach Cãnh Tinh Phó ChC tjch 
UBND thành 
phô 

bà T Thj Gái, so 
din thoai: 
08 12.200.009, 
thng trCi tai:  T 
dan phô 1, phi.r&ng 
NghTa Tan, thành 
phô Gia Nghia. 

Nai dung: Kién nghj vic 
thrc hin Cong van so 
3828/UBND-NCKS1T 
ngày 30/7/2020 cüa 
UBND tinh Dãk Nông, ye 
vic giOi quyêt vy vic 
lien quan den n5i dung 
khiêu kin cia bà Tg Thj 
Gal. 

- Yêu cu UBND phurng Nghia Tan 
nghiém the thirc hin chi do cüa 
UBND thành phô t?i  Cong van so 
1?99/UBND-TNMT ngây 16/9/2020, 
ye vic kiêm tra, xr 1' các h dan lan 
chiêm dat. 
- Giao phông Thanh tra thành ph chC 
trI phôi hqp vài UBND phiring Nghia 
Tan, phông Tài nguyen va Môi trumg 
thành phô, phông Quãn 1' do thj thành 
phô, phOng Tài chInh Ke hoch thành 
phô, Ban Quân I' du an và Phát triOn 
qu5 dat thành phô nghien thu tham 
mru UBND thành ph van bàn trâ Ii 
dan cüa bà Ta Thj Gái theo quy djnh. 

01 Dinh kS' 

09 05/10/2020 Thach Canh Tinh Pho Chu tich 
UBND thành 
phô 

ba Nguyn Thi 
Miii, so din thoai: 
0916.583.122, dia 
chi: To dan phô 3, 
phuing Nghia 
Trung, thành phô 
Gia Nghia. 

Nm dung Kien nghi xein 
xCt hüy QuyCt cl/nh so 
315/QD-UB ngày 
04/10/2005; Hzy thông 
báo nc3p tien th dyng dOt 
so LTB2060613- 
TK0000063TBCCT ngày 
03/01/2020 cOa Chi cyc 
thuê khu vrc Gia NghTa — 
DOk Glong vài sO lien là 
396.900.000 dông và cOp 
GCNQSD dOt cho gia 
dInh bà không phOi n5p 
lien sr dyng dOt vái 113 
rn2  

- Giao phong Tai nguyen va MOi 
trlrOng thânh phô chuyOn toàn bi hO sa 
do bà Nguyen Thj MCi cung cap qua 
Thanh tra thành phô. 
- Giao Thanh tra thành phô tiOn hành 
kiêm tra, phOi hqp vai Van phOng 
HDND-UBND thành phô Va các dan 
vj có lien quan tham mru cho Iãnh dao 
UBND thành phô xêp Ijch tO chirc dOi 
thoai vâi h bà Nguyen Thi MCi theo 
quydinh. 

01 Dinh ky 

10 05/10/2020 Thach Cánh Tjnh Phó ChO tjch 
UBND thành 
phô 

ông Phan Van Ci.r, 
sO diên thoai: 
0985.039.919, 

N5i dung: T cáo Chá 
tich, Phó Chá tich, cOn bç5 
quOn ij dO thj và dia 

- YOu cAu UBND xã Dak R'Moan 
Nghiem tCc thrc hin tai Cong van s 
2100/UBND-TTr ngày 02/10/2020, 

01 Dinh k' 
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thLr&ng tth t?i:  T 
dan phO 10, phi.thng 
Nghia Thành, thành 
phô Gia Nghia. 

chInh xã Dãk R 'Moan, da 
và dang có thai do lam 
ngo', bao che öê su- viçc 
ông Trân Cánh lan chiCm, 
xáy ditng trái phép trên 
dat cong ma khong cO dày 
dzGCNQSDdât. 

viêc nay xong trong tháng 10/2020. 
Báo cáo kt qua xir 1' v UBND thành 
phO (qua Thanh tra thành phô) dé theo 
dOi. 
- Giao cho phèng Ni vii thành phO 
dOn doe vic kiêm diem cCia UBND xä 
Däk R'Moan và các cá nhân có lien 
quan, tham mi.ru cho UBND thành phO 
xr 1' kiêm diem trách nhiêm cüa tp 
the, cá nhân có lien quan theo quy 
dinh. 
- Giao cho Thanh tra thành phO theo 
dOi viéc thuc hién cOa các don vi nêu 
trOn, tong hçip theo dOi, don dOe trã Ryi 
don cho cOng dan theo quy djnh. 

11 05/10/2020 Thach Cánh Tjnh Phó Chü tjch 
UBND thành 
phô 

Dôi vài ni dung 
kiên nghj cüa ông 
Hoang Van Huy, so 
din thoai: 
0358.171.728, 
thixOiig trui tai 196 
&r&ng Lê Lai, 
phtrOng Nghia 
Trung, thành phô 
Gia Nghia. 

N5i dung: KiCn nghj Co 

quan ch&c nOn x& 1)5 ho 
su dang k)5 biCn dong Va 

cOp mài GCNQSD dOt 
cho h5 gia dinh. 

Giao phOng Tài nguyen và MOi tnr&ng 
thành phô chi:i trI phôi hop vài Chi 
nhánh VPDK dat dai thành phô va cac 
&m vj có lien quan kiêm tra Iai  toàn bô 
hO so cüa ông Hoang Van Huy, tham 
rnuu UBND thành ph van bàn hixOng 
dan Cu the vic dang k' bién dng và 
cap mài GCNQSD dat theo quy djnh, 
tránh dé tInh trang cong dan khiéu nai 
nhiëu Ian. 

01 Djnh kS' 

12 05/10/2020 Thch Cánh Tjnh Phó Chü tjch 
UBND thành 
ph 

Ong Nguyen Viêt 
Tho, sO din thoai: 
0974.082.008, 
thirng trü tai to 
dan phO 2, phumg 
Nghia Trung, thânh 
phô Gia Nghia. 

Ni dung: KiCn nghj ca 
quan chO'c nOng xem xCt 
vic cap dOt triing vái Ong 
Nguyen Khdc ThOy tgi lo 

áï djnh cit G7, t& bàn dO 
d5c lOp, dithng Bdc — 
Nanz giai doan 2. 

Giao phOng Tài nguyen và Môi tnr&ng 
kiêm tra, rà soát Ii toàn bO ho so cOa 
ong Nguyen Viêt Tho va ông Nguyen 
Khàc Thüy, tham mini cho UBND 
thành phô van bàn trá kxi kiên nghj cOa 
Ong theo quy djnh. 

01 Dinh k5' 

13 05/10/2020 Thach Cánh Tjnh Phó ChO tch 
UBND thành 
ph 

bà Pham Thi Ngcc 
Thiy. Din thoi: 
0914.160.001, da 
chi: To dan phô 1, 
phtr&ng Nghia DIre, 
thánh phô Gia 

N5i dung: DC nghi bó Irl 
tO! d/nh cu- cho gia dlnh 
bà dé lain nai thO' cOng 
cho ba ha là Ong Phq,n 
NgQc Chám (dã mO!) do 
có dOt b/thu hOi hgng 

Giao Ban quán Idi,r an và Phát triên 
qu dat chü tn phOi hap vi các don vi 
lien quan, nghiên elm, can dr theo 
d(ing quy dinh pháp lut vic bO trI tái 
dinh Cu theo diên däc biêt và tham 
mini UBND thành phO van bàn trá Rn 

01 Dnh kS' 
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Nghia muc &ràng vành dcii bâo 
v yen ho tic cáu Dák 
Nông den cáu Ba Thông. 

kin nghj cho bà Pham Thj Ngoc Thñy 
theo quy dlnh. 

14 05/10/2020 Thach Cânh Tinh Phó Chit tch 
UBND thành 
phô 

ông Trn Thanh 
Tam, so diên thoai: 
0935.092.351, 
thtthng trti tai: T 
dan phô 7, phiirng 
Nghia Phit, thãnh 
phô GiaNghia. 

Nç3i dung: Kién nghj cd'p 
Gidy CNQSDD cho ho 
gia dInh, nguOn gOc là dOt 
thuê trithc nOm 2003. 

Ni dung kin nghj cita ho ông Trn 
Thanh Tam da dtrgc lãnh dao UBND 
thành phô chi dao  phông Tài nguyen 
và Môi tnrmg thành phô tai  các Thông 
báo kêt 1un, nhung dn nay van chua 
có két qua giãi quyét. Yêu câu phông 
Tài nguyen vàMôi tnrmg thành phô 
nghiêrn the trién khai thtjc hin, xem 
xét, kiêm tra và trâ I&i dirt diem kiên 
nghi cita h dan, tránh dé tInh trng 
ngl.rcYi dan kiên nghj nhiéu Ian. Tham 
mi.ru UBND thành phô Van ban xin ' 
kiên S Tài nguyen và Môi tnthng 
(nêu co). 

01 Dinh kS' 

15 05/10/2020 Thach Cânh Tjnh Phó Chit tjch 
UBND thành 
phô 

bà Pham Thj Hoa 
và bà Biti Thj 
Chân, so din thoai: 
0395.377.537, 
thithng tnt tai:  To 
dan phô 5, phLr&ng 
Nghi'a Tan, thành 
phô Gia NghTa. 

N5i dung: NOm 2009 
Cong ty thüy din DOk 
Muông 2 cO dir On thu hOi 
dOt trai bO, Irong do cO 
dat bà Bid Thi ChOn 
nhirng den nOm 2015 dà 
cO cOng Van trO lôi khOng 
thrc hin dir On. Dê nghj 
cOp GCNQSD dOt cho gia 
dInh bà; Kién nghj yêu 
cOu UBND phirOiig Nghia 
TOn thu hôi biên ban thuv 
dia ngày 18/7/2019. 

Giao phông Tài nguyen và Môi trtthng 
thành phô chit trI phoi hcp vOi các dan 
vj có lien quan kiêm tra lai  toàn b ni 
dung kiên nghj cita bà Pham Thj Hoa, 
tham muu UBND thành phO trã Ii dirt 
diem kiên nghj eta bà Pham Thj Hoa 
theo quy djnh. 

02 Djnh k' 

16 05/10/2020 Thach Cânh Tnh Phó Chit tjch 
UBND thành 
phô 

bà Nguyen Thi 
Trang, sO diên thoai 
0931.606.494, 
thi.r&ng tnt tai: To 
dan phO 2, phtrtng 
Nghia Dire, thành 
phô Gia Nghia, 

Ni dung: Ho sd xin cO'p 
GGNQSD dOt cia h5 gia 
dlnh dO n5p nhiéu lOn 
nhirng den nay vOn chira 
dircic giâi quyêt. 

De nghj ho gia dInh cung cp toàn b 
hO scv eho phOng phOng Tài nguyen và 
Môi tnrOng thành phô. Giao phOng 
phong Tài nguyen va Môi trli&ng 
thành phô chit trI phôi hcrp vâi xã, 
phtr&ngvà các dcm vi có lien quan rà 
soát, kiêm tra tham mtru UBND thành 
phô van bàn hi.ràng dan, trâ kri cu the 

01 Djnh kS' 
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cho h dan thrçc bitt theo quydjnh, 
không dé ngi.râi dan di 1i nhiêu Ian. 

17 05/10/2020 Thch Cánh Tnh Phó Chü tich 
UBND thank 
ph6 

ông Vu D(rc 
Trtrô'ng, so din 
thoi 0365.455.758, 
thtthng trü t?i:  To 
dan phô 2, phi.thng 
Nghia Tan, thành 
phô Gia Nghia. 

Nç3i dung: Dê nghj co 
quan xem xét hcip tház 
hóa phán dat sau khi thu 
hói dê xáy dyl2g Trung 
tam hành chInh thj xâ 
(nay là thành phó Gia 
NghTa,). 

Giao phông Tài nguyen và Môi tnràng 
thành phô kiêm tra ho scr cUa cac ho 
gia dInh va tham mi.ru UBND thành 
phô van bàn trâ Ri, xin kiên cCa sâ 
Tài nguyen và Môi tnr1ng vic h.râng 
dan, giái quyêt thCi tiic cap GCNQSD 
dat dôi du sau khi thu hôi cho các hO 
gia dInh theo dung quy dinh pháp lut. 

01 Djnh kS' 

18 05/10/2020 Thach Cánh Tjnh PhO Chü tjch 
UBND thành 
ph 

ông Nguyen Khäc 
Thüy, so din thoai: 
0983.878.779, 
thuing trü tai tO 
dan phô 3, pIurng 
Nghia Trung, thành 
phO Gia Nghia. 

N$i dung. Kiên nghj CU 

quan ch&c náng xem xét 
viçc cap dat triing vói ông 
Nguyen Viét Tho tçzi 
diràng Bác — Nain giai 
doQn 2. 

- Giao Chi nhánh VPDKD dai thành 
phô kiêm tra, cung cap toàn ho ho so 
lien quan cüa ông Nguyen Khäc Thüy 
và ông Nguyn Vit Thor cho phOng 
Tài nguyen và Môi tnr&ng thânh ph& 
- Giao phOng Tài nguyen và Môi 
trir&ng thành phô rà soát, kiêm tra lai 
toàn bO hO so có chong lan (neu co) 
cüa Ong Nguyen Khãc Thüy và ông 
Nguyen Viêt Thor do Chi nhánh Chi 
nhánh VPDKD dai thành phô cung 
cap. Xem xét xi:rI' vá tham rntru cho 
UBND thành phO van bàn trâ I&i cho 
ho gia dInh dixçic biét theo quy djnh. 

01 Dinh k' 

19 05/10/2020 Thch Cánh Tjnh Phó Chñ tjch 
UBND thành 
phô 

Ho bà H'Mông, so 
din thoi 
0376.089.359, 
thuing trii t?i tO 
dan phô 5, phu&ng 
Nghia Tan, thành 
ph Gia Nghia. 

N5i dung. Kzên nghj xem 
xét xit 1)5 vic tranh chap 
dat dcii Va igi giáy 
cháng nhn quyen sü 
ding dat cho hç$ gia dInh. 

Giao phông Tài nguyen và MOi trtxng 
kiêm tra li toàn bOhô  so vã Báo cáo 
xr l' tranh chap dat dai cüa xä Däk 
Nia, tham muu UBND thành phô van 
bàn hiràng dan trã Ii cho bà H MOng 
dtrçic biët theo quy djnh. 

02 Djnh kS' 

20 05/10/2020 Thach Canh Tinh 

________ 

Pho Chu tich 
UBND thành 
ph 

ba Phan Thi Hrn, so 
din thoai 
0359.624.110, 
thiing trCi tai to 
dan phO 3, phurng 
Nghia Düc, thãnh 
phO Gia Nghia. 

No, dung Kien ngln viec 
h5 giadInh bà dã n5p ho 
sci cap GGNQSD dat 
nhiêu lan nhzrng den nay 
van chiza có két quáthljS. 

Giao phong Tai nguyen va Môi tnxang 
kiêm tra Ii toàn bO ho so cap 
GCNQSD dat cüa bà Phan Thi I-Icr1 da 
nOp nhiêu Ian (lan 1: 13/01/2020; lan 
2: 03/03/2020; Ian 3: 29/7/2020), báo 
cáo, dé xuât UBND thành pho xir 1' 
kiêm diem cá nhân, tp the (néu co) ye 

01 Dinh ky 
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viéc chârn tr trén. Tham muu UBND 
thành phô van bàn trâ 1i cho bà Phan 
Thj Hqi duçcc biét theo quy dinh. 

Tir ngày 10/09/2020 dn ngày 10/10/2020, Lãnh dio UBND thành ph tip cong dan dlnh  k' 20 hrqt vol 28 ngLr&i 
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