
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
THANH PHO GIA NGHIA Dc lap - Tr do - Hnh phüc 

S:C2 /BC-UBND Gia Nghia, ngàyj tháng)jnàm 2020 

BAO CÁO 
Cong tác thanh tra, tip cong dali, xir l,giãi quyt 

don thur khieu nsi, to cao thang 11 nam 2020 

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

U' ban nhân dan thành ph Gia Nghia báo cáo kt qua thirc hin cong tác thanh 
tra, tiêp cOng dan, xr 1 giãi quyêt dan thu khiêu ni, to cáo tháng 11 näm 2020 trên 
dja bàn thành phô nhix sau: 

I. CONG TAC THANH TRA: 

1. Viêc trin khai các cuôc thanh tra: 

* Ting s cu3c dang tliy'c hin (trkn khai trong kj' báo cáo): dang tong hçip 
báo cáo 01 cuc thanh tra dt xuât vic thçrc hin Nghj djnh 168/201 8/ND-CP, ngày 
28/12/20 18 cüa ChInh phü ye cong tác quôc phOng &bt, ngành trung uang dja phuang 
tai xã Däk R'Moan và Däk Nia; 01 cuc thanh tra ye cOng tác quân 1 sü diing tài san 
cOng ti các trithng Mâm non, Tiêu h9c, Trung h9c ca sO trên da bàn thành pho Gia 
Nghia; dang trInh k 01 cuc thanh tra ye linh virc bôi thung, giâi phóng mt bang ti 
UBND phuông Nghia Trung, NghTa Düc và Ban QLDA và Phát triên qu7 dat thành 
phô. 

Dã ban hành 02 kt 1un thanh tra: 01 cuc thanh tra v vic th?c hin các quy 
djnh cüa pháp 1ut ye phông, chông tham nhüng tai  phOng Lao dng Thuang binh và 
xä hi và phông Tu pháp thành phô; 01 cuc thanh tra ye vic thirc hin các quy djnh 
cáa Lut ngân sách nhà nuOc tai  phông Y tê và phông Kinh té thành phô. Qua thanh tra 
phát hin chi sai quy djnh kiên nghj thu hôi 63.771.658 dông, xir phit vi phm hành 
chInh dOi vâi can b cong chirc trong linh virc kê toán, sO tiên xü pht 15.000.000 
dông. 

* Kêt qua kiém tra vic thy'c h4n kt luin t/ianh tra và quylt djnh xü' lfl v 
thanh tra: 

- SO kt 1un và quy& djnh xir 1 thrgc kim tra trong kS'  báo cáo: 02 kt 1un 
thanh tra 

- Kt qua thirc hin các kin nghj: dang tin hành don dc thixc hin theo quy 
djnh. 

2. Dánh giá nhn xét: 
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Trong tháng 11 näm 2020, chu,n bi các thu tuc tin hành cuôc thanh tra theo 
chucmg trInh kê hoch và van tiêp tVc don dôc và chi dao thirc hin nghiêm ti1c các Kêt 
lun sau thanh tra theo dung quy dnh. 

II. KET QUA TH1J'C HIN CONG TAC TIEP CONG DAN, XI L GIAI 
QUYET DN KHIEU NI, TO CÁO. 

1. Tiêp cong dan: 

a. Cap xa, phu*ng: 

- So hxçit cong dan dã tip: 12 luçTt = 12 ngithi. 

- Trong tháng 11/2020, lãnh do UBND các x, phu&ng dã tip cong dan djnh 
kS' và dot xuât nhu sau: 

+ Tiêp djnh kS':  12 luçrt = 12 ngllôi. 

+ Tiêp dt xuât: 0 luçit = 0 nguii. 

b. Cap thành phô. 

- SO lu9t cong dan dä tiêp: 40 luçrt = 56 ngui. 

- SO vv vic qua tiêp cong dan là 25 vi. 

+ Khiêu nai: 0 vu vic. 

+ Kiên nghj, phãn ánh: 25 vii viçc. 

+ T cáo: 0 vu viêc. 

- SO doàn dOng ngithi: 02 doàn. 

- Trong tháng 11/2020, lãnh do UBND thành ph dâ tip cong dan djnh k' và 
dOt xuât nhu sau: 

+ Tip djnh kS':  15 !uçt = 23 nguôi 

+ Tiêp dt xuât: 0 lu9't = 0 ngithi 

- Vic xr 1 khiu ni, t cáo: Thông qua ljch tip cong dan, Thung trirc Thành 
u, Thu&ng trirc I-IDND, Lãnh do UBND thành phô cüng lãnh dao Thanh tra thành 
phô và các don vj có lien quan to chirc dôi thoi trirc tiêp vâi cong dan và sau buôi tiêp 
dan có van bàn kêt 1un, chi dao  các co quan, don vj có lien quan xem xét giâi quyêt 
khiêu ni, kiên nghj cüa cOng dan. 

- Di vâi nhmg vi vic khiu ni, t cáo không thuc thm quyn giài quyk 
cüa Chü tjch UBND thành phô. UBND thành phô giao Thanh tra thành phô xr 1, 
huóng dan, chuyên don cOng dan den co quan có thâm quyên dê giâi quyêt; dOi väi 
nhüng vi vic thuc thâm quyên giâi quyêt cüa Chü tch UBND thành phô, giao cho 
Thanh tra thành phô và don v có lien quan tiên hành tham muu thii l don, giái quyêt 
theo quy dinh. 

2.Xtrlydo'nth.r. 

a. Tip nhn ti UBND các xã, phu'ông. 
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- Tong s dan tip nh.n trong kS':  10 dan = 10 vii. 

- Dan k' truóc chuyn qua: 8 dan = 8 vii. 
* 

Tong do'n phãi xfr1: 18 dan = 18 vi; 

+ Tranh chip dt dai: 15 v dang trong thii han  giãi quyt; 

+ Dan khác: 03 dan = 03 vJi dang xem xét giãi quyt. 

b. Tip nhn ti UBND thành ph: 

- Tong s dan tip nhn trong kS':  25 dan =25 vi1. 

- Dan k' trithc chuyn qua: 17 dcin = 17 vii. 

* Tong don phãi xfr ly: 42 don =42 vii. 

- Kt qua phân loai don: 

+ Khiêu nai: 02 don = 02 vu. 

+Tôcáo:Odan=Ovu. 

+ Kin nghj, d nghj, phãn ánh: 40 dan =40 vii. 

- Kt qua xü 1 don thir: 42 don =42 viii. 

+S don chuyn dn các phông, ban, don vj thuc thành ph giãi quyt là: 41 
don=41 vu. 

+ Chuyn các sô, ban ngành cüa tinh: 01 dan = 01 vi. 

+ Dã tiên hành trà Ru kiên ngh: 16 dan = 16 vv. 

+ Dang xem xét trâ Ru, giãi quyêt: 25 dan 

*Nhãn  xét, dánh giá: 

Trong tháng 1 lnäm 2020 s luçung dan thu trên toàn dja bàn thành ph chü yu 
là don kiên nghj, phàn ánh lien quan den giài quyêt ho so dat dai, quy hoach sir diing 
dat, tranh chap dat dai và bô trI tái djnh cu cüa các dr an trên dja bàn thành phô. 

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

a) Giãi quyt dan khiu nai  thuc thAm quyn: 

- Tng s: 02 don = 02 v11 dang thng hçup báo cáo và ban hành Quyt djnh giâi 
quyêt. 

b) Giãi quy& dan t cáo thuc thm quyn: 

-Tôngsô:0 
A A •A A A A A A •A 

4. Ket qua xay di.ng, hoan thiçn the che va tuyen truyen, pho bien phap 
A A .A • A , 1ut ye khieu ni, to cao. 

- Tng s van bàn (huóng dan, chi dao)  v cong tác tip Cong dan, xir 1 dan 
thu, giãi quyêt khiêu nai,  to cáo môi duqc ban hành: 02 vAn bàn. 

III. PHU'1NG HUNG NHI1M V1 THANG 12 NAM 2020 
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1. Cong tác thanh tra. 

- Kt 1un thanh tra vic quãn l và sr diing tài san cong ti các trumg Mâm 
non, Tiêu h9c và Trung h9c Co sâ trên dja bàn thành phô Gia Nghia và két lun 

thanh tra Nghj djnh so 
168/2018/ND-CP ngày 28/12/2018 cUa ChInh phü ye cOng 

tác quOc phông b, ngành trung iiung dja phuang t.i xã Dàk R'Moan và Dàk Nia. 

- Thành 1p doàn thanh tra lien ngành thanh tra toàn din cOng tác quân l' dat 

dai, cOng tác cap 
giây chrng nhn quyên sir diing dat và chuyên mic dIch sü diing dat 

i trên da bàn thành phô Gia Nghia. 
A r A A 

2. Cong tac tiep cong dan. 

Tip tc thirc hin cong tác tip cong dan theo Quyt djnh s 02/2016/QD-

UBND, ngày 23/5/20 16 cüa UBND thành phô Gia Nghia, ye vic ban hành Quydjnh 
tiêp cong dan, tiêp nhn và xi1r 1 dcm thu khiêu nai,  to cáo ti UBND thành phô Gia 

Nghia; 

3. Cong tác tip nhn, xfr 1 và giãi quyt do'n thir. 

- Tip nhn, thi l, xir 1 don thu theo dáng trInh t1r, dáng thm quyên giái quyêt cüa 

Chñ tjch UBND thành phO. 

- Hung d.n và chuyên &m den ca quan có thm quyên dê giâi quyêt. 

- Tien hành kim tra, xác minh, giãi quyêt khiu nai, th cáo theo diing quy djnh, 

không dê dan thu ton d9ng, kéo dài. 

4. Thirc hin cong tác quãn 1 nhà nwóc v cong tác khiu ni, to cáo. 

- Chi do, giám sat vic thirc hin t& cOng tác giái quyt khiu n.i, kin nghj, 

phàn ánh, to cáo a ca s&. 

- Tuyên truyn, huang dn các quy djnh pháp 1ut giái quyt khiêu n.i, t cáo a 

xã, phuè'ng. 
Trên day là báo cáo k& qua cOng tác thanh tra, tip cong dan, giài quyt don thu 

khiêu nai, to cáo tháng 11 näm 2020 và phuong huó'ng nhim v11 cOng tác tháng 12 

närn 2020 cüa U' ban nhân dan thành phô Gia Nghia./. 

Nii n/ian: CHU TICH 
- UBND tinh; 
- Thanh tra tinh; 
- Ban Tiêp cong dan tinh; 
- IT. Thãnh ui'; 
- TT. HDND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
-LanhdoVP; 
- UBND các xa,phu?mg; 
- Lni VT, TTr (Na). 

D Tn Sirong 



TONG HQP KET QUA CONG TAC TIEP CONG DAN CUA LANH DAO UBND THANH PHO GIA NGHiA, 
TI'X NGAY 10/10/2020 DEN 10/11/2020 

(Kern Báo cáo s6: 2  /BC-UBND ngàyj. tháng 11 nam 2020 cüa UBND thành ph) 

STT Ngay tiep 
Ho, ten ngtrô'i Chuc VI 

HQ, ten, da chi 
ngtrô'i KN, TC, 

khin nghj, phán 
ánh 

Ni dung vu vic (KN, 
TC, KN, PA) 

Vic 
giái 

quyt 
cüa co 

quan cé 
thârn 
quyên 

(nu co) 

Hiro'ng Xli 
S 

ngirôi 

Ghi 
chü 
(tip 
djnh 

kS'/ dot 
xut) 

01 26/10/2020 Thach Cánh Tjnh Phó ChO tjch 
UBND thành 
phô 

bà Dào Thi Scm (vq 
cii ông Trãn Van 
Pha, dã ly hon nãm 
2008), so diên thoai 
0919.027.354, 
thiiOiig tri tai: To 
dan phô 3, phtring 
Nghia Tan, thành 
phô Gia NghTa. 

Nç5i dung: Dé ngh/ sóm bO 
ml tái djnh cu cho gia 
dInh bà thuç5c dy an 
dtr&ng nOi 02 Trung tOrn 
hành chlnh tin/i Igi k/iu 
Sling Di-c va bO sung ten 
bà Dào Thj Son vào 
Quyêt djnh bóc thOrn tái 
din/i cu Dê nghj giái 
quyét vic thu hOi dOt cia 
Cong ry CO phán Thin 
Tarn DOk Nông. 

- Vic bO tn tái djnh cu- cho gia din/i 
bà: Giao Ban Quân I Du an và Phát 
triên Qu dat thành phô kiêm tra, xem 
xét sam bô trI tái djnh cix cho bà Dáo 
Thi Son (vq cii ông Trân Van Pha, dä 
ly hon nám 2008), nêu dung thI bô 
sung ten bà vào Quyêt djnh bôc thäm 
tái djnh cix theo d(ing quy dinh pháp 
luât. 
- Giái quyêt vic thu hOi dOt cia Cong 
y Co phOn Thin TOrn DO/c NOng: Viêc 

nay UBND thành phô Gia Nghia dã 
chi dao các darn v lien quan thtrc hin 
t?i Thông báo so 562/TB-UBND Ngày 
28/8/2020; Thông báo 600/TB-UBND 
ngày 09/10/2020; Cong van so 

2259/UBND-TNMT ngày 2 1/10/2020. 
Trong dO, UBND thânh phô yéu cAu 
các darn vi:  PhOng Quán 1' do th thãnh 
phô, UBND phrmg Nghia Tan báo 
cáo kOt qua thirc hin ye UBND thành 
pho. Tuy nhién, den nay UBND thành 
phô chixa nhn dtrac báo cáo ciia cac 
darn vj. Yêu câu phOng Quán l do thj 
thành phô, UBND pinr&ng Nghia Tan 
nghiëm ti:ic thiic hin, gri báo cáo thirc 

01 Dinh kS' 
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hin v UBND thành ph6 (qua phông 
Tài nguyen và Mói trzthng thànhphô). 
- Trén ca si do, giao phôn Tài 
nguyen và Môi tnrmg thành pho tng 
hcip báo cáo cüa các dan vj, tham muu 
UBND thành ph van bàn trà lôi cho 
cong dan dtrcrc bitt và báo cáo kt qua 
gri UBND tinh trtràc ngày 
10/11/2020. 

02 26/10/2020 Thach Cãnh T1nh Phó Chi tjch 
UBND thành 
ph 

ông Nguyn VAn 
Sinh,,  dja chi: Bon 
Srê U, xA Däk Nia, 
thành ph Gia 
Nghia, tinh Dãk 
Nong. 

N5i dung: kiln nghj xern 
xét giái quyêt và c4 g14' 
chzng nhn quyên s& 
dyng ddt cho h3 gia dInh 
tqi dy an ho dp thüy iqi 
DO/c Rial. 

V ni dung nay, UBND thành ph6 dA 
chi dao  Ban quin I dr an và Phát 
trin qu dt thành phô th%rc hin tai 
Miic 2, Cong vAn s 1354/UBND- 
TNMT ngày 15/7/2020 nhirng den nay 
UBND thành phô van chua nhn ducc 
kt qua giái quyt, cong dan tiêp tiic 
kin nghi. Can c(r vào Báo cáo so 
225/BC-UBND ngày 19/10/2020 cCa 
UBND xA DAk Nia, yOu câu Ban quãn 
1' du an va Phát triOn qu dt thành 
ph6 nghiOm tüc triOn khai thrc hin và 
cO van bàn trã 1ii d(rt diem kin ngh 
cCa h gia dInh duqc biOt. 

01 Djnh k' 

03 26/10/2020 Thach Cânh Tjnh Phó Chü tjch 
UBND thành 
ph6 

bà Nuyn Thj 
LiOn, so din thoai: 
0852.324.134, 
thung tr ti: T 
dan phô 2, phuing 
NghTa Trung, thành 
phô Gia NghTa. 

Nai  dung: Gia thnh bà 
Nguyen Thj Lien cO cOn 
nhà dithng Lê Thánh 
Tong, phia sau nhà alp 
giáp cong trInh h Hg. 
Trong qua trinh thi cOng 
dO san ggt tgo mái taluy 
chênh cao so vái sat vách 
sau nhà han 15m gay 
nguy hiêm cho h(3 gia 
dInh. Dé nghj co quan 
c/thy nãng kiém Ira, xem 
xét dé gia dInh bà dwcrc 
On djnh cuc sOng. 

Vic nay, UBND thành ph6 dA chi dao  
phOng Quãn 1 do thj thãnh ph6 thirc 
hiên tai Miic 12, Thông báo s6 
561/TB-UBND ngày 28/8/2020 nhung 
dOn nay UBND thãnh phô van chtra 
nhn duqc kOt qua giái quyOt, cong dan 
tip tuic kiOn nghj. Giao phông Quãn 1y 
dO thj thành ph chü tn phôi hcip vài 
UBND phi.r?mg NghTa Trung, Ban 
quàn I' dir an và Phát triên qu5 dat 
thành phô va các dan vj có liOn quan 
kiOm tra, dãnh giá hin trang va cO vAn 
bàn trà Ri kiOn nghj cho ho dan duqc 
blOt theo quy dinh. 

01 Dnh kS' 
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04 26/10/2020 Thach Cãnh Tinh Phó Chñ tich 
UBND thành 
phô 

bà Nguyn Thi Giãi 
và ông Lé Quang 
Trung, so din 
thoai: 
0938.019.702, 
thu?ng tri tai:  To 
dan phô 5, phwmg 
Nghia Tan, thành 
phô Gia Nghia. 

N5i dung: Kkn nghj 
truc day ông dã dóng 
thuê theo tuyén thràng 
Quôc 16 14, nay h gia 
dInh djch chuyên 100 m 
dat a sang vj tn khác ma 
phái dóng thuê den 144 
1niu. 

Chi nhánh VPDKD dai thành ph dä 
cung cap toàn b ho so lien quan cüa 
bà Nguyen Thj Giãi và ông Lê Quang 
Trung cho phang Tài nguyen và Môi 
tnrông thành phô. Tuy nhién trong ho 
so km trU thiéu (Biên bàn kiêm tra 
thyv dja, phiêu chuyên thông tin dé xác 
djnh nghra vu tài chIn/i, thông báo n5p 
tién s& dung dat), do do phông Tài 
nguyen va Môi tnông thành phô chua 
dü co si dé xác djnh vi trI tuyên chrng 
ma h gia dInh xin chuyén miic dIch sr 
ding dat trLric day. Giao phông Tài 
nguyen và Môi trtràiig thành phô chU 
trIphôi hçip vài các don vj co lien quan 
kiêm tra xt 1, trâ 1i d(rt diem cho h 
gia dInh discic biét theo quy djnh. 

02 Djnh kS' 

05 26/10/2020 Thach Cánh Tjnh Phó ChC tjch 
UBND thành 
ph 

bà H, Rim, din 
thoai: 
0978.059.502, dja 
chi: Bon Tinh We! 
Dam, xã Däk Nia, 
thành phO Gia 
Nghia. 

N5i dung. Dê nghj ca 
quan ch&c náng diêu 
chinh và thu hôi din tIch 
dã lam dtr&ng giao thông 
lien thôn, bon theo 
chirung trInh dir an 134 
N/ia nir4c và Nhán dan 
cling lam tgi GCNQSD 
dat AP 504525, th&adát 
so 412, là bàn dO sO 10 
ttli bon Tinh Wel Doin, xa 
DàkNia. 

Ve nOi  dung nay, Ban Tip cong dan 
thành phô dã chuyên don cho phông 
Tài nguyen vâ Môi tnrOng thành phô 
xü 1 ti Cong van so 233/BTCD ngày 
30/7/2020; Cong van so 282/BTCD 
ngày 13/10/2020, nh.rng den nay 
UBND thành phô van chua nhân dixçcc 
két qua giái quyêt, cOng dan tiêp tc 
kién nghj. Yêu câu phOng Tãi nguyen 
và Môi trumg thành phô khân truong 
thijc hin, chü tn phôi hçrp vài các don 
vj lien quan kiêm tra tham muu, dê 
xuât UBND thành phô huóng giái 
quyêt ye vic Nba niràc và Nhân dan 
cüng lam thrOng giao thong, djnh v v 
trI dat O ciia các ho dan cO lien quan Va 
van ban trá l&i cho cOng dan duçic biêt 
theo quy dlnh. 

01 Djnh kS' 
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06 26/10/2020 Thach Cãnh Tjnh Phó Chà tjch 
UBND thành 
ph6 

bà Pham Thj Hoa 
va bà Büi Thi 
Chãn, so din thoai: 
0395.377.537, 
thuing tr(i ti: TO 
dan phO 5, phuing 
Nghia Tan, thành 
phO Gia Nghia. 

Ni dung: Kién nghj yêu 
cau UBND pintàng Nghra 
Tan thu hôi biên bàn thyc 
dja ngày 18/7/2019. 

Giao UBND phtthng Nghia Tan kim 
tra lai toàn b) ni dung kin nghi cüa 
bà Pham Thj Hoa và có trã 1&i düt 
diem kin nghj cüa bà Pham Thi Hoa 
theo quy djnh. 

02 Djnh kS' 

07 26/10/2020 Thach Cãnh Tjnh Phó Chütjch 
UBND thãnh 
phô 

D6i vâi kin nghj 
cüa ông Büi DInh 
Phü, so din thoai: 
0847.48.2424, dja 
chi: TO dan phO 6, 
phuâng Nghia Tan, 
thành phO Gia 
Nghia. 

Ni dung: Yêu cdu các 
don vj lien quan thyc hin 
thu hôi GNCQSD dat cap 
lrông lan và thzrc hin 
vic cap GCNQSD dat 
cho gia dInh ông. 

Yêu cAn h gia dInh cung cAp toàn b 
hO so có lien quan cho Thanh tra thành 
phô. Giao Thanh tra thãnh phO lien 
hãnh kiOm Ira Iai  toãn bO hO cüa h gia 
dInh cung cap, tham mini, de xuât 
UBND thành phO van bàn huóng dan 
va trã Ru d(rt dim kiOn nghj cüa h gia 
dInh ông theo quy djnh. 

01 Djnh kS' 

08 26/10/2020 Thach Cânh Tjnh Phó Chü tjch 
UBND thành 
phO 

ông Hu$'nh NgQC 
Ha. Din thoai: 
093 5.959.449, dja 
chi: TO dan phô 7, 
phung Nghia 
Thành, thành phô 
Gia Nghia, tinh 
DAk Nông. 

Nç5i dung: D nghj bó In 

tái djnh cit cho gia dInh 
khi có nhà va ddt näm 
trong danh myc thu hôi 
dy! an: Mr rang khuôn 
viên, dáu tit xay dyng nhà 
lop hQc 08phông (2 tang) 
và ha tang k9 thut 
frztông Tiêu hQC Lê Hông 
Phong tgi to dan phO 7, 
phztOng NghTa thành, 
thành phô Gia NghTa. 

Vic nay, Ban TiOp cong dan thành 
phô dA chuyn dan cho Ban quãn l' dir 
an va Phát trin qu5 dAt thành phô xfr 
1 ti Cong vAn sO 275/BTCD ngày 
05/10/2020, nhtmg dOn nay IJBND 
thành phô vAn chua nhn dircuc ket qua 
giài quyOt, cong dan tiOp tic kiên nghj. 
Giao Ban quãn 1 dr an và Phát triên 
qu dat chñ trI phOi hçup vài các dan vj 
lion quan, nghiOn ccru, cAn cr theo 
dáng quy dlnh pháp lut vic bô tn tái 
djnh cii cho h gia dInh và có vAn bàn 
trâ Rui kiOn nghj cho ông Hu'nh Ngoc 
Ha theo quy djnh. 

01 Dlnh k)' 

09 26/10/2020 Thch Cânh Tjnh Phó Chü tjch 
UBND thành 
phO 

bà Nguy&n Thj 
Oanh. Din thoi: 
0974.694.007, dja 
chi: TO dan phô 1, 
phuung NghTa Tan, 
thành phO Gia 
NghTa, tinh DAk 
Nong. 

Ni dung: D nghj ca 
quan chzc nOng kiêmtra, 
xem xét bOi thttOng, hO trç, 
tái djnh cit tqi dt an 
du-Ong Bác — Nam giai 
dogn 2. 

Giao Ban quán l' dr an và Phát triOn 
qu dat thành phO kiOm tra Iai toàn b 
ho sa cüa h gia dInh, nghiOn ciru, can 
cü theo dOng quy djnh pháp lut dO trâ 
Ru kiOn nghi cho bà Phm Thj Oanh 
theo quy djnh. Báo cáo k& qua giái 
quyOt, khó khAn, vtr&ng mac (nOu cO) 

A 
ye UBND thanh pho. 

01 Djnh kS' 
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10 26/10/2020 Thach Cãnh Tjnh Phó Chü tjch 
UBND thành 
phô 

các h dan thuc 
dtr an thüy din 
DAk R'Tih g6m: 
Ong Hoàng Van 
Thanh, Nguyen 
Van TInh, Büi Van 
Mâu, Vu Van Câu, 
Nguyen Thj Diên, 
BÜI Xuán Lanh, 
Nguyen Thj Len 
cüng cac h dan, 
dja chi: Thôn Tan 
An, xä Dak 
R'Moan, thành ph 
Gia NghTa 

Cüng n5i dung: D nghj 
co quan chzv náng kiém 
kiêm Ira, xem xét vic bôi 
thztöng, ho Irçr tái djnh 
thuç3c dw an Thzy din 
Dák R 'Tih 

- Giao Thanh tra thành pht thrc hin 
theo ' kiên chi dao  cüa UBND thành 
ph ti Miic 5, Thông báo s 600/TB- 
UBND ngày 09/10/2020. 
- Giao Ban quãn 1 di,r an và Phat triên 
qu dAt thành phô kim tra lai  toãn b 
h scr cila cac h gia dInh, xem xét 
tham mmi UBND thãnh ph6 s&m bô tn 
tái djnh ctr cho các h gia dInh tai dir 
an Thüy din DAk R'Tih 

07 Djnh k' 

11 26/10/2020 Thach Cành Tinh Phó Chü tjch 
UBND thành 
phô 

bà T Thj Gái, s6 
din thoai: 
0812.200.009, 
thtrmg trii ti: To 
dan ph6 1, phixng 
Nghia Tan, thành 
pM Gia Nghia. 

Ni dung: Kién nghj vic 
th4tc hin Cong van sá 
3828/UBND-NCKSI7' 
ngày 30/7/2020 cüa 
UBND tinh DOk Nông, ye 
vic giái quyêt vy vic 
lien quan din ni dung 
khilu idén cza bà Tq Th/ 
Gái. 

Vic nay UBND thãnh ph6 dã chi do 
Thanh tra thãnh ph6, UBND phun 
Nghia Tan ti Mic 8, Thông báo so 
600/TB-UBND ngày 09/10/2020, 
nhung dn nay UBND thành ph6 van 
chira nhn duçrc két qua giãi quyêt. 
Yêu câu Thanh tra thành pM, UBND 
phuing Nghia Tan nghiém tue thrc 
hin, báo cáo kt qua xir I v UBND 
thànhphô. 

01 Dn1i kS' 

12 26/10/2020 Thach Cânh Tjnh Phó Chü tch 
UBND thànli 
phô 

ông Nguyen VAn 
ChInh, so din 
thoai: 
0976.5 88.052, 
thithng trá tai:  To 
dan phô 1, phir0ng 
Nghia Thãnh, thành 
ph6 Gia Nghia. 

N5i dung: Kiln nghj vic 
tranh chap dOt dai giüu 
ông vái COng Ly cô phan 
Thông Nhát 508; TO cáo 
ông Lê Van ThOng chilm 
dat, m& c0 sà ggch trái 
phép tQi tO dan phO 5, 
phzthng Nghra Phá thành 
phO Gia NghTa. 

Giao thanh tra thành ph6 rà soát, kim 
tra và tham miru UBND thánh phô vAn 
ban trâ 1i dIrt diem các kin nghj cña 
h gia dInh theo quy djnh. 

01 Djnh k' 
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13 26/10/2020 Thach Cánh Tjnh Phó Chü tjch 
UBND thànli 
ph 

ông D Ba Thuâng, 
s din thoai 
0984.127777, 
thuing trü tai: T 
dan ph6 1, phtthng 
NghTa Thành, thành 
ph6 Gia Nghia. 

Ni dung: Kiln nghj xem 
xet giái quyêt iranh ch4p 
dat dai, cap ddt chông lan 
cãa hc5  gia dmnh vfl ông 
Dang Van Thanh, Nguyen 
Hoe. 

Theo phãn ánh elm ông thI UBND 
phithng NghTa Phü dã to chirc hOa giãi 
nhrng không thành, Ong khOng dng 
khâi kin ra TOa an va tip ttc kin 
nghj tai  bu61 Tiép cong dan djnh k5' 
ngày 26/10/2020. Giao UBND phtr&ng 
Nghia Phü chü frI phôi hqp vài các 
&m vj 1in quart kim tra, htr&ng dan 
ct th cho ông B Ba Thtrng ducrc 
bitt 1n cui. 

01 Dinh k' 

14 26/10/2020 Thach Cành Tjnh Phó ChIt tich  
UBND thãnh 
ph 

bà Nguyn Thj 
MÜi, s din thoai: 
0916.583.122, dja 
chi: To dan ph 3, 
phumg NghTa 
Trung, thành ph 
Gia Nghia. 

N5i dung: Kiln nghj xem 
xét hüy Quylt djnh so 

315/QD-UB ngày 
04/10/2005; Hzy thOn; 
báo nc5p tiên sü dyng dat 
sO LTB2060613- 
TK0000063TBCCT ngày 
03/01/2020 cza Chi cyc 
thul khu vifc  Gia NghTa — 
Dàk Glong vó sO tiên là 
396.900.000 dOng và cap 

GCNQSD dat cho gia 
dmnh bà khOng ,phái np 
tiên s1 dyng dat vái 113 
m2. 

Giao Thanh tra thãnh ph6 tin hành 
kim tra, sam có ' kin d6i vài bàn dr 
thâo van ban trá 1i kiên nghi elm h 
gia dInh, ph6i hcip vài Van phOng 
HDND-UBND thành ph và các dcin 
vj cO lien quan tham mtru cho lanh dao 
UBND thành ph6 xp ljch t chlrc di 
thoai vài h bà Nguyen Thj MIti theo 
quy dinh. 

01 Djnh kS' 

15 26/10/2020 Thch Cãnh Tjnh Phó ChIt tjch 
UBND thành 
phô 

ông Hoãng VAn 
Huy, so din thoai: 
0358.17 1.728, 
thtrmg trIt tai  196 
dtrng L Lai, 
phuing Nghia 
Trung, thành phô 
Gia Nghia. 

N31 dung: Kiln nghj co 
quan ch&c nang x& l hO 
scr dang kj bien d5ng và 
cOp mOi GGNQSD dOt 
cho h gia dInh. 

V ni dung nay ông Hoàng VAn Huy 
cO kiên nghj tal  các Buôi Tip cong 
dan djnh k5' và UBND thành ph6 dA 
chi dao  phOng Tài nguyen và Môi 
trtrng thành ph6 xem xét hu&ng dan, 
trà I&i dirt dim cho h gia dInh, nhtrng 
dn nay ông van không dông ' viii ni 
dung vAn bàn trã 1&i, h gia dinh tiêp 
tiic kin nghj. Yêu cu phOng Tài 
nguyen và Môi trung thành phô 
nghiêm tue thrc hin và có vAn bàn 
huàn dan, trà 1Oi IAn cuOi vic dang 
k' biên dng và cAp mâi GCNQSD dat 

01 Djnh kS' 
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p 

theo quy djnh, tránh de tInh trng cong 
dan khiêu nai nhiéu Ian. 

Tu' ngày 10/10/2020 dn ngày 10/11/2020, Lãnh do UBND thành ph tip cong dan dinh k' 15 hrçt vói 23 ngirOi 
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