
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PHO GIA NGHiA Dc Ip - Ti do - Hanh phuic  

S&  Ci {-  /BC-UBND Gia Nghi'a, ngày04 thángJL nám 2020 

BAO CÁO 
'., .( . Tong hçrp tra loiy kien, kien ngh, phan anh cua cir tn 

KInh g1ri: 
- Doàn Dai  biêu Quoc hi tinh Däk Nông; 
- Ban Tiêp cong dan tinh Dàk Nông. 

Thirc hin Cong van s 72/DDBQH-VP ngày 08 tháng 10 näm 2020 cüa 
Doàn Dai  biêu Quoc hi tinh ye vic dê nghj trâ Ryi kiên và giãi quyêt kiên 
nghj cüa cir tn tnróc K' h9p thi.ir 10, Quôc hi khóa XIV, nhim k 2016 - 2021 
Va Cong van so 5283/UBND-TCD ngày 14/10/2020 cüa Uy ban nhân dan tinh 
Däk Nông ye vic giãi quyêt, trá 1i kiên nghj, phân ánh cüa c1c tn. 

IJy ban nhân dan thành ph Gia Nghia tng hçip trà Ru kin, kin nghj, 
phán ánh cüa cr tn, c1i the nhix sau: 

1. Cu tn Lê Trçng Van,  bon Ting Wel Dam, xã Dk Nia, thành ph Gia 
NghTa có kiên: Dat khu virc dôi din TruOng Trân Van On không cho nhân 
dan lam thu tVc  chuyên dôi tü dat nOng nghip sang dat thô cu, dê nghj Ca quan 
có thâm quyên quan tam giài quyêt. 

Trã Jôi: Khu vJrc dt d& din tnrng TH&THCS Trn Van Onnm trong 
quy hoach  chi tiêt trung tam xã Dàk Nia, trrnc day thuc quy hoach  dat giáo dc 
theo Quyêt djnh sO 2070/QD-UBND ngày 20/12/2012 cüa UBND thj xã Gia 
Nghia ye vic phê duyt Do an quy hoch chi tiêt trung tam xã Däk Nia, thj xä 
Gia Nghia, tinh Dàk Nông. Ngày 31/01/2019, UBND thj xâ Gia Nghia (nay là 
UBND thành phô Gia NghTa) ban hành Quyêt djnh so 140/QD-UBND ye vic 
phê duyt diêu chinh cuic b do an quy hoach chi tiêt trung tam xã Dàk Nia, thj 
xâ Gia Nghia, tinh Däk Nông. Trong do, dà diêu chinh khu v1rc dat dOi din 
trung TH&THCS Trân VänOn t1r dat giáo diic thành dat 0 kêt hçup thrnmg mai 
(trong pham vi ti's dithng Quôc l 28 vào 50m) và dat giáo diic. VI 4y, dé nghj 
ông Lê Trçng Van  thurc hin dOng quy hoach  dã duçuc phé duyt, nêu dat cüa 
Ong nm trong khu virc dä di.rqc diêu chinh thành dat a két h?'p  thi.rang  mai  thI 
duçuc chuyên mvc  dIch su diing dat sang dat a dung theo quy hoach. 

2. Ca tn Phan TrInh Uyên, thôn Nam Ra,  xã Dk Nia, thành ph Gia 
NghTa kiên nghj: Diéu chinh quy hoach dat giáo diic 5,3 ha vi thai han  dã qua 
quy djnh cüa Nba nuOc, d nghj cho ngu'ai dan chuyên dOi de sa ding dOng m1ic 
dIch. 
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Trã 1ôi: Qu dt giáo diic ma cir tn kin nghj thuc d an quy hoach phân 
khu 1/2000 khu dan cu thôn Nam Rä, duçvc UBND thj xã Gia Nghia (nay là 
UBND thành phô Gia Nghia) phê duyt t?i  Quyêt djnh so 1227/QD-UBND ngày 
01/7/2013. Theonguyên tãc quy hoch do thj can dáp ing nhu câu sü diing nba 
a, cong trInh y tê, giáo dic, van hóa, the thao, thuong mai,  cOng viên, cay xanh, 
mt nithc và cOng trinh hi thng xà hi khác theo quy djnh cüa Lut quy hoch 
dO th. Do do quy hoch dat tru0ng h9c can phài có dé phçic vii lçii Ich cOng cng 
cüa cong dông dan cu trong khu quy hoach, thii han  quy hoach den nàm 2030; 
vic cr tn hen nghj cho nguai dan chuyên dOi dê sü ding dung miic dIch là 
không phü hcp vai quy djnh. 

3. C tn K' Won, bon Njiêng, xà D.k Nia, thành ph Gia Nghia: D nghj 
cap có thâm quyên giãi quyêt dat 6' và dat san xuât cho bà con vi hin nay mt 
so h dan tc tai chô thiêu dat san xuât. 

Trã 1ôi: Theo quy djnh ti Quy& djnh s 134/2004/QD-TTg ngày 
20/7/2004 cüa Thu tuO'ng ChInh phü ye mt sO chInh sách hO trq dat san xuât, 
dat 6', nba 6' và nuóc sinh hot cho h dông bào dan tc thiêu sO nghèo däi sOng 
khó khàn: 

- Di tuqng: "H(5 ddng bào dan t(3c thiu sd tçzi ch3 djnh cit thwông trü tgi 
dja phztctng; là h5 nghèo sinh song bang nghê nông, lam nghip chira có hoc 
chu'a di dat sánxuât, dat 6' và có khó k/ian ye nhà 6', niró'c sinh hogt ". 

- Nguyen tAc: "HO trcl dat san xuát, dat 6' và nhà 6', nzthc sinh hogt try'c tiép 
den hç5 dOng bào dan t5c thiêu sO nghèo ". 

Nhu 4y, xét ye dOi tuqng và nguyen täc ho tr? dat san xuât, dat 6' và nhà 6' 
thI dôi tung thi hu&ng phái là nhftng 1i3 dông bào dan t3c thiêu so nghèo. 

Do do, tru&ng hp ct tn K' Wan và các h dông bào dan tc thiêu sO ti 
chô thiêu dat 6', dat san xuât thuc dôi tuçing Iàh ding bào dan tc thiêu so 
nghèothI lien h UBND xã Däk Nia de dê xuât giâi quyêt ho trçl theo Quyêt 
djnh sO 134/2004/QD-TTg ngày 20/7/2004 cüa Thu tuàng Chfnh phU. 

4. tn K' Biêng, bon Njieng, xà D.k Nia, thành ph Gia Nghia: Dt ti 
khu vi,rc thác Liêng Nung bj giài tOa, c1r tn dã kin nghj len c.p có thâm quyên 
nhiêu lan, nhung den nay van chua duçic giài quyêt dirt diem. Dê nghj s6'm xem 
xét, giãi quyêt cho ngu6'i dan. 

Trãlôi: Dr an Du6'ng giao thông tr Quc 1 28 vào khu du ljch sinh thai, 
van hóa két hqp cong viên vui choi giãi trj Liêng Nung dâ duqc UBND thành 
phO phê duyt phuang an bôi thi.r6'ng giãi phóng m.t bang 02 dt, v6'i din tich 
37.487,9m2/20 h dan, tOng sO tiên là 974.685.400 dOng và các h dan dâ nhn 
tiên. COn dqt cuOi cüng, UBND thành phO dang tiên hanh thâm djnh, phê duyt 
phuong an bOi thu6'ng giãi phóng mitt bang vOi din tIch 9.316,6m2/10 h dan. 
Sau khi phê duyt xong, UBND thánh phO chi do Ban Quãn l dr an va Phát 
triên qu dat thành phO thirc hin chi trã cho các h dan theo dung quy djnh. 

Di vâi din tIch n&m ngoài ph.m vi thi cOng cüa dtr an DuOng giao 
thông th QuOc 1 28 vào khu du ljch sinh thai, van boa ket hçTp cOng viên vui 
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chai giài trI Liêng Nung, UBNID thành ph dâ có Cong van so 857/UBND-
TNMT ngày 01/7/2016 ye vic giái quyêt &m kiên nghj dir an cong viên vui 
choi giãi trI Liêng Nung ti xã Däk Nia, thành phô Gia Nghia. Trong do, chi do 
UBND xâ Däk Nia thông báo cho các h dan ye vic tiêp tiic chäm soc cay 
trông và không phãt sinh cay cong nghip. Khi dir an tiêp tçlc triên khai thI Nhà 
nuâc sê thu hôi dat và bôi thung ho trg theo quy djnh hin hành. 

Hin nay, dir an Khu du ljch nghi dllOTlg Liêng Nung dixc tinh kêu gi 
nba dâu tu dé thirc hin dâu tu d an vói tong din tIch dir kiên 84 ha và tong 
mrc dâu tix khoàng 1.000 t dông. Sau khi nhà dâu tu triên khai thirc hin dix an 
s tiêp tiic triên khai thirc hin cong tác giãi phóng mt bang dôi vâi phân din 
tIch cOn lai. 

5. Cu tn Phan Van Minh, bon Ting Wel Dom, xa Dk Nia, thành phô Gia 
Nghia: Cong tác xây dirngnOng thôn mrià xâ Dak Nia nOi chung, các thôn, bon 
nói riêng van con gtp nhiêu khó khàn ye thirc hin mt so tiêu chI nhu dithng 
giao thông nông thôn, rnrOc sach,  nuâc sinh hoat, dat san xuât, dat din, y tê, 
giáo dic... Muon duy trI xâ dat  chuân nông thôn mYi, dé nghj các cap quan tam 
dâu tu các van dê nói trên. 

Trã 101: Thành ph Gia NghTa thirc hin chuang trInh nông thôn rnâi 
trong hoàn cành hâu hét các xà trên dja bàn thành phô Co xuât phát diem thâp. 
Tuy nhiên trong qua trInh triên khai th?c hin Chucng trInh xay dirng nông thôn 
mO'i, vth siI vào cuc quyêt 1it cüa cà h thông chInh trj và sir hu&ng imgt1ch 
circ cüa ngithi dan nên Chuong trinh xây d1mg nông thôn mâi cüa thành phô dat 
duçic nhtrng kêt qua rat dáng khIch 1; b mt vüng nông thôn ngày càngkhang 
trang, nhiêu cong trInh h tang thiêt yêu di.rcc dâu tii xay dimg kiên co, tirng 
bthc dáp áng di.rçc nhu câu can thiêt cüa ngu?ii dan nông thôn; thu nhp và di 
song cüa cüa nguOi dan ngày càng ducnângcao; chat luçmg giáo dic, y tê, van 
hóa vüng nông thOn ngày càng phát triên. Den nay toàn thành phô dã cO 03/03 
xA dugc cong nhn dat  chuân nông thôn mâi, trong do xà Dãk Nia cüa thành phô 
Gia NghTa duqc cong nhn dat  chuân näm 2018. 

Quan diem chi dao  trong xây dirng nông thôn mOi là cO dim khâi du 
nhixng không có diôm kêt thüc, luOn luôn hoàn thin và nâng cao cac tiêu chI. 
DM vói các xà dã dat  nông thôn mOi, hin nay thanh phô Gia NghTa dang tiêp 
tVc chi  dao,  triên khai thrc hin Bt tiêu chI xâ nông thôn mói nâng cao, B tiêu 
chI khu dan cu nOng thOn mOi kiêu mâu, B tiêu chi vun mâu ray mâu dé ngày 
càng phát triên ben vng hcm, trong do d.c bit t.p trung vào hoàn thin h 
thông dung giao thOng, nuc sach,  din, y tê, giáo dic, môi truOng, thu nh.p, 
viêc lam, van hOa, an ninh trt t1r... Riêng dôi vth xâ Däk Nia, tnong näm 2020 
UBND thành ph Gia Nghia dã h trq 855 triu dOng dé xây dimg 1,9 km du?mg 
giao thông nông thôn trén dja bàn xã và 1,32 t' dOng dê cãi tao,  sua cha nhà 
lOp h9c 04 phOng thành nhà hiu b và câi tao,  nâng cap san, duO'ng ni b 
truO'ng TH&THCS Trân Van On. 

Miic tiêu xây dmg nông thOn mâi duc thirc hin theo phuang châm Nba 
nuâc h trg và nhan dan là chü the thirc hin. Do vy dé duy tn xã nOng thOn 



4 .' 

mói, tin tOi xa nông thôn mth nâng cao thI rt cn sr vào cuc cüa ngi.thi dan 
cüng vfri các cap, các ngành trong h thông chInh trj dê thirc hin thành cong 
phong trào xây drng nông thôn mri trên da bàn trong thyi gian tói. 

6. CCr tn Phan Uyên và H'Thanh, xã Dk Nia, thành ph Gia Nghia: D 
nghj cap rnric stch ye thôn Nam Ra và bon Phai Kol Pru Dang cho bà con có 
niróc sinh boat hang ngày. 

Trã lôi: 

Di v&i cong trinh rnr9c sach  bon Phai Kol Pm Däng, xâ Dk Nia:Dên 
nay cong trinh dâ hu hông h thông dii?ng ông, giêng bet nuc, không dü dê cap 
nuâc sinh hoat cho ngu?ñ dan. Hin nay Cong ty Co phân cap nuâc và Phát triên 
cong trinh do thj tinh Dãk Nông dã cap nuc sach  di qua khu vrc bon Phai Kol 
Pru Däng, xâ DAk Nia. VI 4y, nhàm dáp irng nhu câu sir ding nuc sach, 
UBND thành phô dê nghj tn và các h dan tai  Bon Phai Kol Pm Dang lien h 
vi UBND xâ Dàk Nia dé dugc tong hçp thu câu si:r ding nuic sach  và giri 
Cong ty Co phân cap nuc và Phát triên cong trInh do thj tinh Däk Nông dé 
dugc xem xét dâu nôi vào cOng trInh nuâc sach. 

Di vci vic cp nuic sach tai thôn Nam Ra,  xâ Dk Nia: Do dja bàn thôn 
Nam Ra näm each xa khu virc dung nuâc sch, dan cu song rãi rác. Do 4y, 
TJBND thành phô yêu câu UBND xä Däk Nia rà soát, tong hçip thu câu si:r diing 
nuóc sach  cüa nguñ dan và dê xuât UBND thành phô cho chU tnrong dâu tu 
cong trInh nizc sch tai  dja diem nêu trên. 

Trên day là Báo cáo tong hçp trá ku kin, kin nghj, phãn ánh cüa cir tn 
cüa UBNID thành phô./. 

* Giao UBND xa Dk Nia thông báo các n5i dung trá lài cüa UBND 
thành phô den cii tn cia dja phtrn'ng mInh dirçic biêt. Nêu cii tn chwa dóng j vói 
trá lài nào, thI tong hQp giii ye UBND thành phO dé xem xét, xii lj. 

Nuinhân: 
- Nhix trên; 
- UBMTTQVN thành pho; 
- CT, các PCT UBND thânh phô; 
-LDVP; 
- UBND xã Dk Nia; 
- Các cir tn nêu tai Báo cáo; 
- Liru: VT, VP. 

KT. CHU T!CH 
PHO CHU T!CH 

Thach Cãnh Tjnh 
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