
UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO GIA NGHIA 

S& 600/TB-UBND 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
EDc 1p -  Tn' do  - Hinh phüc  

Gia Nghia, ngày 09 tháng 10 näm 2020 

THÔNG BAO 
A A 9 A . . A Ket 1uin cua dong chi Pho Chu t!ch  UBND thanh pho 

. .h A A tii buot Tiep cong dan ngay 05/10/2020 

Ngày 05/10/2020, lânh dao Uy ban nhân dan thành ph Gia Nghia t chüc 
tiêp cong dan djnh kr. Chü tn, ông Thach Cánh Tjnh — Phó Chü tjch UBND thành 
phô Gia Nghia. Tham dir có lânh dao  các don vi thành phô: Ban Tiêp cong dan; 
Van phông HDND-UBND; Thanh tra; phông Tài nguyen vâ Môi tnthng; phông 
Quãn 1 do thj; Ban Quân 1 dir an và Phát trién qu5 dat; Chi nhánh Van phông 
dàng k) dat dai. 

Tai buM tip cong dan, dä tip 20 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 
Thach Cành Tjnh — Phó Chü tjch UBND thành phô Gia Nghia két 1u.n chi dto nhu 
sau: 

1. Di vâi kin nghj cUa bà Vuong Kim Chi và ông (chng) IrAn Hoàng 
Thanh, diên thoai: 03 89.605.253, thi.r?mg trü tai  To dan phO 8, phu&ng NghTa Phü, 
thành phô Gia NghTa. Ni dung: Yêu cáu giái quyêt viçc tranh chap dat dai giIèa hO 
bà Vuv'ng Kim Ciii và ho Ong Dng Dlnh Vit, tranh chap dat dai vó'i Ong Dng 
Kim Dtc tgi tO dan phô 8, phitô'ng Nghia Phii; tranh chap dat dai vái Ong Trán 
Di'c Linh. 

- Giao UBND phu?mg NghTa Phü chü trI phii hçip vth các don vj lien quan 
xem xét trã ku nOi  dung don kiên nghj cüa bà Vi.rong Kim Chi và ông Trãn Hoàng 
Thanh theo chi dao  cüa dOng chI BI thu Thành üy Gia Nghia tii Cong van sO 03-
TB/VPThU ngày 06/10/2020. Xong tnrâc ngày 20/10/2020. 

- Giao Thanh tra thành ph tham mixu UBND thành ph Van bàn trá 1&i dtrt 
diem các ni dung kiên nghj cüa h bà Vuong Kim Chi theo dñng quy djnh. Xong 
truóc ngày 25/10/2020. 

2. D& vâi kin nghj cUa ông Hoàng Phó Lien, s din thoai 0365.455.758, 
thu&ng trü ti: To dan phô 2, phmmg Nghia Tan, thành phô Gia NghTa. Nç5i dung: 
Dê nghj cci quan xem xét xác djnh igi ranh thu hOi và hcip thic hóa phân dat dOi dic 
sau khi thu hOi dê xây dtmg Trung tam hành chinh thj xii (nay là thành phO Gia 
Nghla). 

Cüng ni dung trên, lãnh dao  UBND thành phé dâ chi dto phOng Tâi nguyen 
và Môi tnr?mg thành phô thirc hin tai  ThOng báo kêt lun 561/TB-UBND ngày 
28/8/2020, nhung den nay UBND thành phô van chua nhn duçic két qua xa l. 
Yêu câu phOng Tài nguyen và Môi truàng thãnh phO nghiêm tüc triên khai thirc 
hin, chü trI phôi hqp vi các don vj lien quan tiên hânh do dac, cung cap toa do 
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cho Ban Quàn 1 dir an và Phát Trin qu dt thãnh ph cm m& ngoài thirc dja và 
chi ranh thu hôi cho gia dInh ông theo quy djnh. Xong trtthc ngày 15/10/2020. 

3. Di vài kin nghj cüa ông Lê DInh Kin, dja chi: T dan ph6 5, phir?mg 
Nghia Trung, thành pho Gia NghTa, tinh Däk Nông. So din thod: 0987.406.879. 
Ni dung: Xin thuê dat dé nuôi trông thüy san thuc to dan phO 5, phwông Nghia 
Trung, thành phó Gia Nghia, tinh Dãk NOng. 

Ni dung trên dã dugc UBNID thành ph6 trã Ru ti Cong van s 
212OTLIBND-TNMT ngày 02/10/2020. Vy UBND thành phô thông báo cho ông 
duçic biêt và thirc hin. 

4. Di vth ni dung kin nghj cüa bà Dâo Thj Scm (vci cii ông Trn Van Pha, 

dä ly hon nám 2008), so din thoti 0919.027.354, thiRmg trü ti: To dan phô 3, 

phumg Nghia Tan, thãnh phô Gia Nghia. Nç5i dung: Dé nghj bO trI tái djnh cw cho 
gia dInh ha thuc dr an du'&ng nOi 02 Trung tam hành chinh tinh tgi khu Sung Dzc 
và bO sung ten bà Dào Thj Son vào Quyêt djnh hoc thäm tái djnh cw, Dê nghj giái 
quyêt vic thu hOi dat cia COng ty CO phán Thin Tam Dák NOng. 

- Vic bd trI tái djnh cu" cho gia dInh ha: Giao Ban Quãn 1 Dir an và Phát 
triên Qu dat thành phô kiêm tra, xem xét vic bô tn tái djnh cu cho bà Dâo Thj 
San (vq cii ông Trân Van Pha, dã ly hon näm 2008), nêu dung thI bô sung ten bà 
vào Quyêt djnh bôc thäm tái djnh cu theo dung quy djnh pháp 1ut. 

- Giái quyé't vic thu hi da't cza C'Ong ty d phcn Thin Tam Dák NOng: 
Ngày 28/8/2020, Uy ban nhân dan thãnh phô Gia Nghia dã chi dao  các dan vj lien 

quan thirc hin tai  Thông báo so 562/TB-UBND. Trong do, UBND thành phô yêu 

cau các dan vi:  Phông Quán 1 do thj thành phô, UBNT) phithng Nghia Tan báo cáo 
kêt qua thrc hin ye UBND thành phô. Tuy nhiên, den nay UBND thành phô chua 
nhân duoc báo cáo cüa các dan vj. 

- Yêu cu phOng Qu5n l do thj thành ph& UBND phumg Nghia Tan gui báo 
cáo thirc hin ye UBND thành phô (qua phOng Tài nguyen và MOi tru"&ng thành 

phO,) trwrc ngày 17/10/2020. Trên ca sr d, giao phông Tài nguyen và Môi trumg 
thành phô tong hçip báo cáo cUa các dan vj, tham muu UBND thânh phO van ban 
trâ l&i cho cong dan duçic biêt và báo cáo kêt qua gui UBND tinh tnithc ngày 
25/10/2020. 

5. Di vi kin nghj ciia các h dan thuc dir an thñy din Däk R'Tih gm: 
Ong Do V.n Tru&ng, Do Van Truông, Hoàng Van Thanh cüng các h dan, dja chi: 
ThOn Tan An, xã Däk R'Moan, thành phô Gia NghTa, din thoi: 0985.758.442. 
Cing n3i dung: Dé nghj cct quan ch&c näng kiêm kiêm tra, xem xét vic bOi thu"Ong, 
hO trçi tái djnh thuc dr an Thiy din Dàk R 'Tih. 

Giao Thanh tra thành ph chü tn, phi hqp vth Cong ty C phn Thüy din 
Dàk R'Tih, UBND các xã, phuOng và các dan co lien quan tiêp ti,ic rà soát, tOng 
hçup nhüng kiên nghj cüa các h dan lien quan den bôi thumg, ho trçu, tái djnh cu 
dir an xay dtmg nha may thüy din Dàk R'Tih chua duçic xu 1, hoc dä xü l 
nhung ngtrñ dan tiêp tiic Co dan kiên nghj dé tham muu, dê xut UBND thành ph 
xu l dtrt diôm truâc khi UBND thãnh phô to chirc bc thäm nhn tái djnh cu vâ 
thông báo kêt thüc vic xu 1 kiên ngh lien quan den dir an xây dmg nhà may thüy 
din D.k R'Tih. Hoãn thành trong tháng 10/2020. 
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6. Di vth kin nghj cüa ông Nguyn V.n Sinh, dja chi: Bon Srê U, xA Dãk 
Nia, thành phô Gia Nghia, tinh Däk Nông. Din thoi: 0982.660.598. Ni dung: 
kiên nghj xem xét giái quyêt và cap giáy chzng nhn quyên th dyng dat cho h5 gia 
dInh tgi dw an ho dáp t/ny lçii Däk Rial. 

Vic nay, UBND thành ph6 dã chi dao  Ban quãn 1 d1r an và Phát trin qu 
dat thành phô thirc hin tai  Mic 2, Cong van so 1354/UBND-TNMT ngày 
15/7/2020 nhirng den nay UBND thành phô van chua nhn drçic kêt qua giâi quyêt, 
cOng dan tiêp tiic kiên nghj. Yêu câu Ban quán 1 d%r an và Phát triên qu5' dt thành 
phô nghiêm tue triên khai thirc hin. Báo cáo kêt qua giái quyêt ye UBND thành 
phô, xong tnrâc ngày 20/10/2020. 

7. Di vth kin nghj cüa bâ Nguyn Thj Giái và ông Lê Quang Trung, s 
din thoi: 0938.019.702, thu&ng trñ tai:  To dan phô 5, phu&ng Nghia Tan, thành 
phôGia Nghia. Ni dung: Kiên nghj trzthc day óng dd dóng thuê theo tuyé'n dithng 
Quóc 45 14, ,nay h5 gia dlnh djch chuyén 100 m2  dat 6 sang vj trI khác ma phái 
dóng thuê den 144 friu. 

- Giao Chi nhánh VPDKD dai thành ph cung cp toàn b h sa lien quan 
cüa bà Nguyen Thj Giâi và ông Lé Quang Trung cho phông Tài nguyen vâ Môi 
trithng thành phô. Xong truOc ngày 13/10/2020. 

- Giao phOng îàî nguyen và Môi tnrng thành ph kim tra 1i h s cüa bà 
Nguyen Thj Giái do Chi nhánh Chi nhánh VPDKD dai thành phô cung cap. Xem 
xét hthng dan, trâ Ru dirt diem cho h gia dInh duçic biêt theo quy djnh. Hoàn 
thành trithc ngày 20/10/2020. 

8. Di vci kiên nghj cüa b T Thj Gal, so din thoi: 08 12.200.009, th.r&ng 
tth tai:  To dan phO 1, phithng NghTa Tan, thành phô Gia NghTa. N5i dung: Kiên 
nghj vic thtc hin Cong van so 3828/UBND-NCKS7T ngày 30/7/2020 cia UBND 
tinh Däk Nóng, ye vic giái quyêt vy vic lien quan den ni dung khiêu kin cza bà 
Ta Thj Gái. 

- Yêu cu UBND phix&ng Nghia Tan nghiêm tue thc hin chi dto cüa 
UBND thành phô tai  Cong van so 1 ?99/ -TNMT ngày 16/9/2020, ye vic 
kiêm tra, xi:r 1 các h dan lan chiêm dat. 

- Giao phOng Thanh tra thãnh pM chü trl phi hçup vâi UBND phu?mg Nghia 
Tan, phOng Tài nguyen vá MOi trtrâng thanh phO, phông Quãn l do thj thành phô, 
phông Tài chInh Kê hoach thãnh phô, Ban Quãn l dii an và Phát triên qu dat 
thanh pM nghiên ciru tham miiu UBND thành phô van ban trã Rui dn cüa bã T? 
Thj Gái theo quy djnh. Xong trtxâc ngày 25/10/2020. 

9. Di vâi kin ngh cüa bà Nguyn Thj Müi, s din thoti: 0916.583.122, 
dja chi: T dan phô 3, phix&ng NghTa Trung, thành phô Gia NghTa. N5i dung: Kiên 
nghj xem xét hüy Quyêt d/nh so 315/QD-UB ngày 04/10/2005, Hiy thông báo n5p 
tiên sz dyng dd't sO LTB2060613-TK0000063TBCCT ngay 03/01/2020 cüa Ciii cyc 
thué' khu vtc Gia Nghia — Dák Glong v&i sO tiên là 396.900.000 dóng và cap 

GCNQSD dd't cho gia dInh bà khôngphái np tiên th dyng dat v6i 113 m2. 

Yêu cu phOng Tài nguyen và Môi tru?mg thành pht chuyn toàn bO h su 
do bà Nguyn Thj Müi cung cp qua Thanh tra thành phO. Giao Thanh tra thành 
pM tin hânh kim tra, pMi hqp vói Van phông HDND-UBND thành phô va các 
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dan vi có lien quan tham mtru cho lãnh do UBND thành ph xp ljch t chüc di 
thoi trrc tiêp vci h bà Nguyn Thj Müi dê giâi quyêt düt diem, tránh tInh trng 
dê kiên nghj kéo dài. Xong trong tháng 10/2020. 

10. Di vci kin nghj cüa ông Phan Van Cu, s din thoi: 0985.039.919, 
thrnmg tn'i tai:  To dan phô 10, phixng Nghia Thành, thành phô Gia Nghia. N7i 
dung.' To cáo C'hü tich, Phó C'hñ tjc/i, can b quán lj dO thj và dja chInh xä Dák R' 
Moan, dã và dang có thai d5 lam ngo, bao che dé st vic ông Trdn C!ánh  iOn 

chiém, xOy c4mg  trái phép trên dat cOng ma khOng có dy di GCNQSD dat. 

- Yêu c.0 UBND xã Däk R'Moan Nghiêm tüc thirc hin chi do cüa UBND 
thành phô ti COng van so 2100/UBND-TTr ngày 02/10/2020, vic nay xong trong 
tháng 10/2020. Báo cáo kêt qua xi:r l ye UBND thánh phô (qua Thanh tra thành 
phô) dê theo dOi. 

- Giao cho phông Ni vi1 thãnh ph don d& vic kim dim cüa UBND xä 

Däk R'Moan và các cá nhân có lien quan, tham muu cho UBND thánh phô xi:r l 
kiêm diem trách nhim cüa tp the, cá nhãn có lien quan theo quy djnh. 

- Giao cho Thanh tra thãnh ph theo dOi vic thirc hin cüa các don vj nêu 
trên, tOng hqp theo dôi, don dOe trâ Ru don cho cong dan theo quy djnh. 

11. Di vài ni dung kin nghj cüa ông Hoàng Van Huy, s din thoi: 
0358.171.728, thu?mg tth tti 196 duung Lê Lai, phuing Nghia Trung, thành phô 
Gia Nghia. N(51 dung: Kiên nghj cci quan chz'c náng xz ij ho so' dáng /g biên d5ng 
và cOp mái GCNQSD dat cho h5 gia dInh. 

Giao phàng Tài nguyen và Môi tru&ng thãnh ph chü tn phi hçup viii Chi 
nhánh VPDK dat dai thành phO và các don vj có lien quan kiêm tra li toàn b ho 
so cüa ông Hoàng Van Huy, tham mru UBND thành phô van ban hurng dan cii the 
vic dàng k biên dng va cap mói GCNQSD dat theo quy djnh, tránh dê tInh tr.ng 
cong dan khiêu n.i nhiêu lan. Hoàn thành truâc ngày 25/10/2020. 

12. Di vâi ni dung kin nghj cüa ông Nguyn Vi& Tho, s din thoi: 
0974.082.008, thu?mg trü ti tO dan phô 2, phuung Nghia Trung, thành phô Gia 
Nghia. Ni dung: Kiên nghj cci quan chic náng xern xét vic cap dOt trimg vó'i óng 
Nguyen Khác Thiy tgi 16 tái djnh cit G7, tà ban dO d3c 4p, dztô'ng Bác — Nam giai 
dogn 2. 

Giao phông Tài nguyen và MOi tru?mg kim tra, rà soát 1i toàn b h so cüa 
ông Nguyen ViêtTho và ông Nguyen Khäc Thüy, tham muu cho UBND thành phO 
van bàn trâ Ru kien nghj cüa ông theo quy djnh. 

13. Di vâi ni dung kin nghj cüa bà Phjm Thj Ngc Thüy. Din thoti: 
0914.160.001, dja clii: To dan phô 1, phuung NghTa Dirc, thành phô Gia Nghia, 
tinh Däk Nông. N5i dung: Dê nghj bO trI tái djnh cit cho gia dlnh bà dê lam no'i thO' 
czng cho ba bà là Ong PhgmNgQc Chm (dâ mat) do có dOt b/thu hOi hgng mc 
ditàng vành dai bOo v yen ho tit cau Dák NOng den cáu Ba Thông. 

Giao Ban quãn 1 dir an và Phát trin qu5 dt chü trI phi hcip vOi các don vj 
lien quan, nghiên cfru, can cü theo diing quy djnh pháp lu.t vic bô trI tái djnh cu 
theo din dc bit yà tham muu UBND thành phO van bàn trã Rui kin nghj cho bà 
Ph?m Thj Ngc Thüy theo quy djnh. 
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14. D& vi kin nghj cüa ông Trn Thanh Tam, s din thoti: 0935.092.351, 
thuàrng tr(i tai:  To dan phô 7, phix&ng Nghia Phü, thành phô Gia Nghia. Ni dung: 
Kiên nghj cap Giáy NQSDD cho ho gia dInh, nguón gôc là dat thuê trzthc nám 
2003. 

Ni dung kin nghj cüa h ông Tr.n Thanh Tam dã duçc lãnh dao UBND 
thành phô chi dao phông Tài nguyen và Môi truàng thành phô ti các Thông báo 
két 1un tiêp cong dan, nhirng den nay van chua có két qua giâi quyêt. Yêu cau 
phOng Tài nguyen và MOi trixng thành phô nghiêm tüc triên khai thirc hin, xem 
xét, kiêm tra và trá lôi drt diem kiên ngh cUa h dan, tránh dé tInh trng ngithi dan 
kién nghj nhieu lan. Tham miiu UBND thành phô Van ban xin kiên Si Tài 
nguyen và Môi truông (nêu co), hoàn thânh trrnc ngày 25/10/2020. 

15. Di vói kin nghj cüa bà Pham Thj Hoa và bâ Büi Thj Chân, s din 
thoti: 0395.377.537, thi.thng trü ti: To dan phô 5, phu&ng NghTa Tan, thành ph 
Gia NghTa. Ni dung: Nàrn 2009 Cong ty thty din Dàk MuOng 2 có d an thu hOi 
dat frgi bO, trong do cO dat bà BId Thj Chán nhwng den nám 2015 dä cO cOng van 
trá l&i khOng thrc hin dr an. Dê nghj cap GCNQSD dat cho gia dInh ha; Kiên 
nghjyêu cáu UBNDphttàngNg/ffa Tan thu hOi biên ban thrc dja ngày 18/7/2019. 

Giao phông Tài nguyen và Môi tnthng thành ph chU trI phi hcip vâi các 
don vj có lien quan kiêm tra li toàn b ni dung kiên nghj cüa bà Pham Thj Hoa, 
tham miiu UBND thành phô trâ l?yi dfrt diem kiên nghj cUa bà Pham Thj Hoa theo 
quy djnh. Hoàn thành truóc ngày 25/10/2020. 

16. Di vâi kin nghj cUa bà Nguyn Thj Trang, s din thoii 0931.606.494, 
thr?mg trñ tai:  To dan phô 2, phuing NghTa Düc, thành phO Gia NghTa. Ni5i dung. 
H sc' xin cOp GGNQSD dat cia h gia dInh dd nç3p nhiêu lan nhtmg den nay van 
chwa ductc giái quyét. 

D nghj h gia dInh cung cp toàn bO h so cho phOng phông Tài nguyen và 
Môi trtthng thành phô. Giao phông phông Tài nguyen và Môi trithng thành phô chü 
tn phOi hçp vói xã, phxng và các don vj có lien quan rà soát, kiêm tratham muu 
UBND thành ph van ban hucng dn, trã Ru ciii the cho h dan dixçuc biêt theo quy 
djnh, không dé ngu?ui dan di lai nhiêu lan. 

17. DM vOl kin nghj cUa ông VU Dirc Truàng, s din thoai 0365.455.758, 
thu&ng trü ti: T dan phô 2, phu&ng NghTa Tan, thành phô Gia NghTa. N5i dung: 
D nghj co' quan xem xét hcip thjc hOa phOn dOt sau khi thu hOi dê xay dyng Trung 
tam hành chInh thj xâ (nay là thành phO Gia Nghia,). 

Giao phông Tài nguyen và Môi tnr&ng thành pM kim tra M so cUa các h 
gia dInh và tham miru UBND thành phO van bàn trâ lOi, xin ' kiên cUa sO Tài 
nguyen và Môi truOng vic hi.rOng dn, giái quyôt thU tic cap GCNQSD dat dOi du 
sau khi thu Mi cho các h gia dInh theo dUng quy dinh pháp lut. 

18. D& vOi ni dung kin nghj cUa ông Nguyn Kh.c ThUy, s din thoti: 
0983.878.779, thtthng trU tai  to dan phô 3, phumg NghTa Trung, thành phô Gia 
NghTa. Nç3i dung: Kiln nghj cct quan chtc náng xem xét vic cOp dat tring vO'i Ong 
Nguyln Vilt Tho' tgi ditOng Bc — Nam giai dogn 2. 
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- Giao Chi nhánh VPDKD dai thành ph kim tra, cung cp toàn b h so 
lien quan cüa ông Nguyen Khãc Thüy và ông Nguyn Viêt Thci cho phông Tài 
nguyen và Môi trithng thành phô. Xong trtthc ngày 13/10/2020. 

- Giao phông Tai nguyen và Môi tnthng thành ph rã soát, kim tra 1i toân 
b ho so có chông lan (neu co) cüa ông Nguyen Khäc Thüy và ông Nguyen Viêt 
Tho do Chi nhánh Chi nhánh VPDKD dai thành phô cung cap. Xem xét xü l và 
tham mru cho UBND thành phô van ban trã 1ii cho h gia dinh duçic biêt theo quy 
djnh. Hoàn thành tnrâc ngày 20/10/2020. 

19. Di vâi kin nghj cüa bà H'Mông, s din thoi 0376.089.3 59, thng 
trü tai  to dan phô 5, phu&ng Nghia Tan, thành phô Gia Nghia. Nç3i dung: Kiên nghj 
xem xét xz- 1j5 vic tranh chap dat dai và cap iqi giáy ch&ng nhan  quyên si dung dat 
cho h3 gia dInh. 

Giao phông Tài nguyen và Môi trithng kim tra iai  toàn b h so Va Báo cáo 
xü 1 tranh chap dat dai cüa xâ Dàk Nia, tham mini UBND thành phô van ban 
hu&ng dan trã 1i cho bà H'Mông dugc biêt theo quy djnh. Xong truc ngày 
15/10/2020. 

20. Dôi vài kiên nghi cüa bà Phan Thj Hçri, s din thoi 0359.624.110, 
thi.r&ng trü tai  tO dan phô 3, phung Nghia Düc, thành phô Gia Nghia. Ni dung. 
Kiên nghj vic ho gia dlnh bà dä np ho so' cap GCNQSD dat nhiêu lan nhirng den 
nay van chwa có két qua xii' lj. 

Giao phông Tài nguyen và Môi trung kim tra lti toàn b ha so c.p 
GCNQSD dat cüa bà Phan Thi H9i dã np nhieu lan (lan 1: 13/01/2020; lan 2: 
03/03/2020; lan 3: 29/7/2020), báo cáo, dê xuât UBND thãnh phô xi:r l kiêm diem 
cá nhân, t.p the (nêu co) ye vic chm tr trén. Tham mini UBND thành phô van 
bàn trà Rn cho bà Phan Thj Hcii dugc biêt theo quy djnh. Xong trurc ngày 
25/10/2020. 

Trên day là k& lun, chi do cüa dang chI Thch Cânh Tjnh — Phó Chü tjch 
UBND thành phô ti buôi tiêp cong dan djnh kS'  ngày 05/10/2020, yêu câu các 
phông, ban, don vj có lien quan triên khai thirc hin./. 

No'i nhin: 
- TT. Thành üy (b/c); 
- Ti'. HDND thñnh phO (b/c); 
- Ban Tip Cong dan tinh; 
- CT, cac PCT UBND thành phi; 
- Các phOng, ban, dcm vj lien quan; 
- PhOng Ni vi,t thành pho; 
- UBND các xa, phtrng; 
- Cong an thành ph; 
- Trang Thông tin din tCr thành ph; 
- Các hi dan có lien quan; 
- LDVP; 
- Luu: VT, (BTV). 

TL. CHU TECH 
KT. CHANH VAN PHONG 

PHO CHANTLI VAN PHONG 

Vu Th1 Ha 
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