
UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO GIA NGHIA 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA V1T NAM 
Doe Ip - Ti.r do - Hnh phiic  

Gia Nghia, ngày.3,C) tháng 10 nàm 2020 s 2QTB-UBND 

THÔNG BAO 
A 9 9 Ket 1utn cua dong chi Pho Chu tich  UBND thanh pho 

X. •( A A S tu buoi Tiep cong dan ngay 26/10/2020 

Ngày 26/10/2020, lânh dao Uy ban nhân dan thành pM Gia Nghia th chirc 
tiêp cong dan djnh kr. Chii tn, ông Thch Cánh Tjnh — Phó Chii tjch UBND thành 
phô Gia NghTa. Tham di,r có lãnh do các dn vi thành phô: Ban Tiêp cong dan; 
Van phông HDND-UBND; Thanh tra; phông Tai nguyen và Môi trung; phông 
Quân 1 dO thj; Ban Quán 1 dr an và Phát triên qu dat; Chi nhánh Van phOng 
dang k dat dai. 

Tai bui tip cong dan, dâ tip 15 h dan. Sau khi nghe kin phãn ánh, kin 
nghj cUa các h dan và kiên các thành viên tham gia tai buôi tiêp cOng dan, ông 
Thich Cãnh Tjnh — Phó ChU tjch TJBND thành phô Gia NghTa kêt 1un chi dao  nhi.r 
sau: 

1. Di vói ni dung kin nghj ciia bà Dào Thj Scm (vçi cii ông Trn Van Pha, 
cia ly hon näm 2008), so din thoai 0919.027.354, thung trü ti: To dan phô 3, 
phi.thng Nghia Tan, thành phô Gia NghTa. Ni dung: Dê nghj sóin bó trI tái d/nh cit 
cho gia dInh bà thu5c d- an ditàng nôi 02 Trung tam hành chInh tinh tgi khuSing 
Dzc và bó sung ten bà Dào Thj Swi vào Quyêt djnh bôc thàm tái djnh cw, Dé nghj 
giái quyêt viçc thu hói dat cña Cong ty Co phân Thin Tam Dák NOng. 

- Vic ho tn tái djnh cit cho gia dlnh bà. Giao Ban Quãn 1 Dir an và Phát 
trién Qu5T dat thành phô kiêm tra, xem xét thm bô trI tái djnh cix cho bà Dào Thj 
Scm (vçi cii ông Trân Van Pha, ciA ly hon näm 2008), nêu dung thI bô sung ten bà 
vào Quyet djnh bôc thAm tái djnh cix theo dung quy djnh pháp 1ut. 

- Giái quylt vic thu hi dOt cüa C'Ong ty CO phOn Thin Tam Dák NOng: 
Vic nay UBND thành phô Gia Nghia ciA chi dao  các dcm vi lien quan thrc hin t.i 
Thông báo so 562/TB-UBND Ngày 28/8/2020; Thông báo 600/TB-UBNID ngày 
09/10/2020; Cong vn so 22591E3BND-TNMT ngày 21/10/2020. Trong dO, UBND 
thành phO yêu câu cac dn vj: PhOng Quãn l do thj thành phô, UBND phu&ng 
Nghia Tan báo cáo kêt quA thirc hin ye UBND thành phO. Tuy nhién, den nay 
UBND thAnh phO chua nhn duqc báo cáo ciia các dan vj. Yêu câu phOng QuAn 1 
do thj thãnh phO, UBND phuOng Nghia Tan nghiêm tue thirc hin, gi'ri báo cáo thçrc 
hin ye UBND thành phO (qua phông Tài nguyen và Mói tnit&ng thành pho) tnithc 
ngày 05/11/2020. 

Trên ca si do, giao phOng Tài nguyen và Môi tnix?Yng thành pM tng hqp báo 
cáo cUa các dcm vi, tham mixu UBND thãnh phô van ban trA 1i cho cong dan dugc 
biêt và báo cáo kêt quA gi'ri UBND tinh trux9c ngày 10/11/2020. 
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2. Di vri kin nghj cüa ông Nguyn Van Sinh, dja chi: Bon Srê U, xã Däk 
Nia, thành phô Gia Nghia, tinh Dak Nông. Din thoi: 0982.660.598. Ni dung. 
kiên nghj xem xét giái quyêt và cap giáy chi'mg nhn quyên si'c dyng dat cho hç5 gia 
dInh tgi dt an ho dp thñy lcii Däk Rial. 

V ni dung nay, UBND thành ph dâ chi do Ban quãn 1 d1r an và Phát 
triên qu dat thành pho thirc hin tai  Miic 2, Cong van so 1354/UBND-TNMT ngày 
15/7/2020 nhung den nay IJBND thành phO v.n chua nhn duçic kêt qua giái quyêt, 
cong dan tiêp t1c kin nghj. Trên c si Báo cáo so 225/BC-UBND ngày 
1 ?/10/2020 cüa UBNID xâ Däk Nia, yêu câu Ban quãn 1 di an và Phát triên qu 
dat thành phô ngliiêm tüc triên khai th%rc hin và có van bàn trã Ru dirt diem kiên 
nghj cüa ht gia dInh dtrçuc biêt. Báo cáo kêt qua giài quyêt ye UBND thành phO, 
xong truâc ngày 05/11/2020. 

3. Di von kin nghj cüa bà Nguyn Thi Lien, s din thoai: 0852.324.134, 
thuonng tr(i tti: To dan pho 2, phu&ng NghTa Trung, thành phô Gia Nghia. Ni 
dung: Gia dInh bà Nguyen Thj Lien có can nhà dwông Lê Thánh TOng, phIa sau 
nhà tiêp giáp cOng trInh ho Hg. Trong qua trInh thi cOng dâ san ggt tgo mái taluy 
chênh cao so vài sat vách sau nhà hcin 15rn gay nguy hiêm cho h gia dInh. Dê 
nghj cci quan ch&c náng kiêm tra, xem xét dê gia dInh ha dwçxc On djnh cuç5c song. 

Vic nay, UBND thành ph dà chi do phông Quãn 1 do thj thành ph thrc 
hin ti.i Mic 12, Thông báo so 561/TB-UBND ngày 28/8/2020 nhung den nay 
UBND thanh phô vn chua nhn duçuc ket qua giãi quyêt, cong dan tiêp tçic kiên 
nghj. Giao phOng Quãn l do thj thành phô chü tn phôi hcrp voni UBND phuonng 
NghTa Trung, Ban quãn 1 dir an và Phát triên qu dat thành phô và các dcm vj có 
lien quan hem tra, dánh giá hin tr.ng và có van bàn trà läi kiên nghj cho h dan 
duçuc biet theo quy djnh. Xong truOc ngày 05/11/2020. 

4. D& voni kin nghj cüa bà Nguyn Thj Giái và ông Lê Quang Trung, s 
din tho.i: 0938.019.702, thithng trñ tai:  To dan phô 5, phithngNghia Tan, thành 
phô Gia Nghia. N3i dung: Kién nghj trw&c day Ong dã dóng thuê theo tuyên dwàng 
QuOc l5 14, ,nay h5 gia dlnh dich chuyên 100 m2  dat 0' sang vj trI khac ma phái 
dóng thué den 144 triu. 

Chi nhánh VPDKD dai thành ph dã cung cp toàn b h so lien quan cüa bà 
Nguyen Thj Giài và Ong Lê Quang Trung cho phOng Tài nguyen và MOi trumg 
thànhphô. Tuy nhien trong ho so 11.ru tr& thiêu ('Biên ban kiêm trathrc dia,  phiêu 
chuyên thông tin dé xác djnh ngh7a vy tài chInh, thông bao n5p tiên th dyng dát), 
do do phOng Tài nguyen và Môi trithngthành phô ch'ira dü co son de xác djnh vi trI 
tuyên du&ng ma h gia dInh xin chuyên mvc  dIch sü diing dat tnróc day. Giao 
phOng Tài nguyen và Môi tnr?mgthãnh phO chü t phôi hqp vâi các don vj CO lien 
quan kiêm tra xir l, trà Rui düt diem cho h gia dInh dixçic biêt theo quy djnh. Hoàn 
thành trixâc ngày 05/11/2020. 

5. Dôi vài kin nghj cüa ba H' Rim, din tho.i: 0978.059.502, dja chi: Bon 
Tinh We! DGm, xâ Däk Nia, thãnh phO Gia Nghia. Nç5i dung: Dê nghj cci quan 
ch&c nàng diéu chlnh và thu hOi din tIch dä lam dir&ng giao thông lien thOn, bon 
theo chiro'ng trInh dt an 134 Nhà nithc và Nhán dan cling lam tgi GCNQSD dat AP 
504525, thia dat sO 412, tà ban dO so io tgi bon Tinh We! Doin, xâ Dák Nia. 
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V ni dung nay, Ban Tip cong dan thành ph dä chuyn &m cho phàng 
Tài nguyen vâ Môi tru?Yng thãnh phô xir 1 ti Cong van so 233/BTCD ngày 
30/7/2020; Cong van so 282/BTCD ngày 13/10/2020, nhixng den nay UBND thành 
ph vn chija nhn duçic két qua giãi quyêt, cong dan tiêp tiic kiên nghj. Yêu câu 
phông Tài nguyen vâ. Môi tnrông thânh phô khân tnrong thjrc hin, chü frI phôi hçip 
vii các &m vi lien quan kiêm tra tham mixu, dé xuât UBND thành phô hung giâi 
quyêt ye vic Nhà nithc và Nhân dan cüng lam dung giao thông, djnh vj vj tn dat 
a cüa các h dan có lien quan và van bn trâ Ru cho cong dan duçuc biêt theo quy 
djnh. Xong truâc ngày 15/11/2020. 

6. Di vâi kin nghj cüa bà Pham Thj Hoa và bà Büi Thj Chân, s din thoai: 
0395.377.537, thung tri:i tai:  To dan phO 5, phix&ng Nghia Tan, thành phô Gia 
NghTa. N3i dung: Kiên nghj yêu câu UBND phz.rô'ng Nghi'a Tan thu hói biên ban 
thc dja ngày 18/7/2019. 

Giao UBND phi.r&ng Nghia Tan kim tra lai  toàn b ni dung kin nghj cüa 
bà Phm Thj Hoa và có trâ 1&i dirt diem kiên nghj cüa bà Pham Thj Hoa theo quy 
djnh. Báo cáo kt qua xr l ye UBND thành phO tnrOc ngày 10/11/2020. 

7. Di vói kin nghj cüa ông Büi DInh Phü, s din thoai: 0847.48.2424, dja 
chi: T dan ph 6, phrnrng Nghia Tan, thânh phô GiaNghia. Nç5i dung. Yêu cáu các 
don vj lien quan thrc hin thu hói GNCQSD dat cap trông lan và thtc hin vic 
cap GCNQSD dat cho gia dInh ông. 

Yêu cu h gia dInh cung cp toàn b h so có lien quan cho Thanh tra thành 
phô. Giao Thanh tra thành phô tiên hành kiêm tra li toàn b ho cüa h gia dInh 
cung cap, tham muu, dê xuât UBND thành phô van bàn hiirng dn và trà Ru dfrt 
diem kiên nghj cüa h gia dInh ông theo quy djnh. Xong tn.râc ngày 15/11/2020. 

8. Di vài ni dung kin nghj cUa ông Hu'nh Ngoc Ha. Din thoi: 
093 5.959.449, dja chi: To dan phô 7, phix?mg Nghia Thành, thành phô Gia Nghia, 
tinh Däk Nông. Nç5i dung: Dê nghj ho trI tái djnh cu' cho gia dlnh khi có nhà và dat 
näm trong danh myc thu hOi c/u' an: MO' róng khuOn viên, dáu hr xây dyng nhà lap 
hQc 08 phông (2 tang) và hg tang /cj thugt trwOng Tiêu hQc Lê Hang Phong tgi tá 
dan phO 7, phw&ng NghTa thành, thành phô Gia Nghk. 

Vic nay, Ban Tip cong dan thành ph dã chuyn don cho Ban quân 1 dir 
an và Phát triên qu5' dat thành phô xr l ti Cong van s 275IBTCD ngày 
05/10/2020, nhimg den nay UBND thành phO van chua nhn duçuc ket qua giâi 
quyet, cong dan tiêp tiic kiên nghj. Giao Ban quân l di,r an và Phát trin qu dt 
chü trI phôi hcup vai các dcm vj lien quan, nghiên cüu, can eli theo dñng quy djnh 
pháp lut vic bO trì tái djnh eli cho h gia dInh và có van bàn trá Ru kin nghj cho 
ông HuS'nh Ngçc Ha theo quy djnh. Báo cáo kêt qua giái quyt, khó khän, vithng 
mac (neu có) ye UBND thành phô, xong tri.râc ngày 15/11/2020. 

9. fMi vai ni dung kin nghj elm bà Nguyn Thj Oanh. Diên thoi: 
0974.694.007, dja chi: To dan phO 1, phu&ng Nghia Tan, thành ph Gia Nghia, tinh 
Däk Nông. N5i dung: Dé nghj co quan chzc náng kie2m tra, xem xét bi thu'àng, hJ 
tro tái djnh cit tgi dir an thrOng Bc — Nam giai dogn 2. 

Giao Ban quãn l dr an và Phát trin qu dt thành ph6 kim tra lai toàn bô 
ho so elm h gia dlnh, nghiên clru, can cli theo dung quy djnh pháp lut d trâ lô'i 
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kin nghj cho bà Ph?m Thj Oanh theo quy ctjnh. Báo cáo kt qua giãi quyt, khó 
khan, vu&ng mac (neu co) ye UBND thành phô. Xong truâc ngày 15/11/2020. 

10. Dé,i vri kin nghj cüa các h dan thuc dr an thüy din Dàk R'Tih grn: 
Ong Hoàng V.n Thanh, Nguyn Van TInh, Büi Van Mk, Vu Van Câu, Nguyen 
Thj Diên, BUi Xuân Lanh, Nguyen Thj Len cüng các h dan, dja chi: Thôn Tan An, 
xãDäk R'Moan, thãnh phô Gia Nghia, din thoii: 0985.758.442. CIrng n3i dung. 
Dê nghj cci quan chi'c näng kiém kiêm ira, xem xét vic bói thuOiig, ho trçr tái djnh 
thu5c dc an Thüy din Dák R 'Tih 

Giao Thanh tra thành ph6 thrc hin theo kin chi do cüa UBND thành 
phô tii Miic 5, Thông báo so 600/TB-UIBND ngày 09/10/2020. 

Giao Ban quán 1 dr an và Phát trin qu5 dt thành pM kim tra 1i toàn b 
ho si cüa các h gia dInh, xem xét tham mu:u UBND thành phô sam bô trI tái djnh 
cu cho các h gia dInh ti d1r an Thüy din Däk R'Tih 

11.D& v&i kin nghj cüa bà Ta Thj Gái, s din thoi: 08 12.200.009, thi.thng 
trü tti: To dan phô 1, phuông Nghia Tan, thành phô Gia NghTa. Ni dung: Kiên 
nghj vic thc hin C'ông van sO 3828/UBND-NCKSTT ngày 30/7/2020 cza UBND 
tinh Dàk NOng, ye vic giái quyêt vy vic lien quan den ni dung khiêu kin cia bà 
Tg Thj Gái. 

Vic nay UBND thành pM dâ chi do Thanh tra thânh ph& UBND phu&ng 
Nghia Tan ti Miic 8, Thông báo so 600/TB-IJBND ngày 09/10/2020, nhung den 
nay UBND thành phô vn chin nhn duçic k& qua giái quyêt. Yêu câu Thanh tra 
thành phô, UBND phithng NghTa Tan nghiêm tüc thrc hin, báo cáo kêt qua xir 1 
ye UBND thành phô. Xong truóc ngày 05/11/2020. 

12. Di vài kin nghj cüa ông Nguyn Van ChInh, s din thoti: 
0976.588.052, thuang trCi t?i:  To dan phô 1, phutmg Nghia Thành, thành phô Gia 
NghTa. Ni dung: Kiên nghj vic tranh chap dátdai gilta Ong vó'i Gong ty cO phán 
Thông Nhat 508, TO cáo Ong Lê Van Tháng chiêm dat, ma cci so ggch trái phép tgi 
tO dan phO 5, phtthng Nghta P/ia, thành phO Gia Nghia. 

Giao thanh tra thành pM rà soát, kim tra và tham mi.ru UBND thãnh pM 
van ban trá lai dirt diem các kiên nghj cüa h gia dmnh theo quy djnh. Xong truac 
ngày 05/11/2020. 

13. Di vOi kin nghj cña ông D6 Ba Thithng, s din thoai 0984.127777, 
thuang trü ti: To dan phô 1, phuang Ngliia Thãnh, thành phô Gia NghTa. Ni 
dung: Kién nghj xem xét giái quyêt tranh chap dat dai, cap dat chOng lan cza hç3 
gia dlnh vOl Ong Dng Van Thanh, Nguyen Hoe. 

Theo phãn ánh cüa ông thI UBND phu&ng Nghia Phü dâ t chüc hôa giái 
nhung không thânh, ông không dông khâi kiin ra Tôa an và tiêp ttic kiên nghj tai 
buôi Tiêp cong dan djnh k' ngày 26/10/2020. Giao UBND phu&ng NghTa Phü chü 
trI phôi hçip vai cac don v lien quan kiêm tra, hithng dn c1 the cho ông Do Ba 
Thuang duçic biêt lan cuôi, báo cáo kêt qua xir 1 ye UBND thành phô truOc ngày 
10/11/2020. 

14. Di vài kin nghj cüa bà Nguyn Thj Müi, s din thoai: 09 16.583.122, 
dja chi: To an phô 3, phumg Nghia Trung, thành phô Gia Nghia. N3i dung: Kiên 
nghj xem xét hay Quyêt a'jnh sO 3]5/QD-UB ngày 04/10/2005; Hüy thông báo nç5p 
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tinsz- dyng dd't so' LTB2060613-TK0000063TBCCT ngày 03/01/2020 cia Oil cyc 
thuê khu vc Gia Nghia — Dák Glong vài sO tiên là 396.900.000 dOng và cap 
GCNQSD dat cho gia dInh bà khOngphái np tiên th dyng dat vó'i 113 m2. 

Giao Thanh tra thành ph tin hành kim tra, sm có kin d& v&i ban dir 
tháo van ban trà Ru kiên nghj cUa h gia dInh, phôi hçup vth Van phông HDND-
IJBND thành phô và các dcrn vi có lien quan tham muu cho lãnh dio UBND thành 
phô xep ljch to chrc dôi thoi vth hO bà Nguyen Thj Müi theo quy djnh. Xong 
truâc ngày 05/11/2020. 

15. D6i vâi nOi  dung kin nghj cUa ông Hoàng Van Huy, sé, din thoai: 
0358.17 1.728, thung trU ti 196 diRung Lê Lai, phu&ng Nghia Trung, thành phô 
Gia Nghia. N3i dung: Kiên nghj ca quan ch&c näng xi l hO sa dàng kj biên dç5ng 
và cap m&i GGNQSD dat cho h5 gia dlnh. 

V nOi  dung nay Ong Hoãng Van Huy Co kin nghj tai  các Bui Tip cong 
dan djnh k' và UBND thãnh phô dä chi do phOng Tài nguyen và Môi tru&ng thãnh 
phô xem xét hithng dan, trã 1?ui dirt diem cho hO gia dInh, nhirng den nay ông van 
không dông vOi nOi  dung van bàn trà Rn, h) gia dInh tiêp ttic kiên nghj. Yêu cau 
phOng Tài nguyen và Môi tnr?mg thành phô nghiêm tue thirc hin và có van bàn 
hithng dan, trã Rn lan cuôi vic däng k biên dng và cap mói GCNQSD dat theo 
quy djnh, tránh dé tInh trng cong dan khiêu nai  nhiêu lan. Hoàn thành truâc ngày 
05/11/2020. 

16. Giao cho Van phOng HDND-UBND kim tra, rà soát ia  toànbO cac 
kiên chi d.o cüa lãnh dto UBND thành phô ti các buôi tiêp cong dan dê don dôc 
các dcun vi triên khai thirc hin, dcun vj nào không thiic hin thI tong hçup gi'ri phOng 
NOi vii dê xem xét dánh giá má'c d hoàn thành nhim v vào cuôi 11am. 

Trên day là k& 1un, chi dao  cüa dng chI Thtch Cành Tjnh — Phó Chü tjch 
UBND thành phô ti buôi tiêp cong dan djnh k' ngày 26/10/2020, yêu câu các 
phOng, ban, dcn vj có lien quan triên khai thçrc hin./. 

Noinhin: 
- TT. Thãnh üy (b/c); 
- TT. HDND thành phô (b/c); 
- Ban Tip Cong dan tinh; 
- CT, các PCT UBNI) thành pho; 
- Các phông, ban, dcin vi lien quan; 
- Phông Nii viii thành ph; 
- UBND các x, phu&ng; 
- Trang Thông tin din tCr thành pho; 
- Các hO dan có lien quan; 
-LDVP; 
- LLru: VT, (BTV). 

TL. CHU T!CH 
KT. CHANII VAN PHONG 
PHO CHANH VAN PHONG 

Vu Th Ha 
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