
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PHO GIA NGHiA Dc 1p -  Tir do -  Hnh phüc  

S: 707/TB-UBND Gia Nghra, ngày 15 tháng 12 iam 2020 

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

• A A tu buoi Tiep cong dan ngay 07/12/2020 

Ngày 07/12/2020, lânh d.o 1iJy ban nhân dan thânh ph Gia Nghia t chác 
tiêp cong dan djnh ks'. Chü trI, ông Thach Cãnh Tjnh — Phó Chü tjch UBND thành 
phô Gia Nghia. Tham di,r có lãnh dao  các don vi thành phô: Ban Tiêp cong dan; 
Van phông HDND-IJBND; Thanh tra; phông Tài nguyen và Môi tnr6ng; phông 
Quãn 1 do thj; Ban Quãn 1 dir an và Phát triên qu dat; Chi nhánh Van phông 
dàng k dat dai. 

Tai bui tip cOng dan, dã tip 15 h dan. Sau khi nghe kin phán ánh, kin 
nghj cüa các h dan và kiên các thành viên tham gia ti buôi tiêp cong dan, ông 
Th.ch Cánh Tjnh — Phó Chü tjch UBND thành phô Gia Nghia kêt 1un chi dao  nhu 
sau: 

1. Di vi kin nghj cüa ông Nguyn Van Sinh, da chi: Bon Srê U, xã Dãk 
Nia, thành phô Gia Nghia, tinh Däk Nông. Din thoi: 0982.660.598. Nç5i dung. 
kiên nghj xem xét giái quyêt và cap giáy chthig nhn quyên sz ding dat cho h5 gia 
dmnh tgi dy' an ho dp thzy lçii Dàk Rial. 

Giao Ban quán 1 dir an và Phát trin qu' dt thành ph chü trI phi hçp vâi 
các dcin vi có lien quan kiêm tra, rà soát 'ai  toàn bO hO so cüa h gia dInh dê tham 
muu UBND thành phô van bàn trã li drt diem kiên nghj cüa cong dan. Báo cáo 
kêt qua giãi quyêt ye UBND thành phô, xong truc ngày 25/12/2020. 

2. Di vi ni dung kiên nghj cüa bà Dào Thj Sun (vci Cu ông Tr.n Van Pha, 
dã ly hon nàm 2008), so din thoi 0919.027.354, thithng trü ti: To dan phô 3, 
phung Nghia Tan, thành phô Gia NghTa. Ni dung: Dé nghi giái quyêt vic thu hOi 
dat cüa C'Ong CO phán Thin Tam Dák Nóng. 

Lien quan den ni dung nay, Uy ban nhân dan thành ph âã d nghj, chi dao 
các dun vj thirc hin t?i  rat nhiêu van bàn: Thông báo sO 562/TB-UBND, ngáy 
28/8/2020; Thông báo so 626/TB-UBND ngày 30/10/2020; Cong van so 
2259/UBND-TNMT ngày 21/10/2020; Cong van so 2307/UBND-TNMT ngày 
28/10/2020. Trong do, UBND thành phô dê nghj, yêu câu các dun vj: So Tài 
nguyen và Môi trtthng, PhOng quán 1 dO thj thành phO, TJBND phu&ng Nghia Tan 
báo cáo két qua thc hin ye UBND thành phô. Tuy nhiên, den nay UBND thành 
phô chua nhtn duqc báo cáo cüa phOng Quãn 1 do thj thánh phô. Yêu câu phông 
Quàn 1 do thj thãnh phô, nghiêm tüc thrc hin, gOi báo cáo thirc hin v UBND 
thành phO (qua phOng Tài nguyen và MOi tru'àng thành pho',) truOc ngày 
25/12/2020. Trén Cu sO do, giao phOng Tài nguyen và Môi trithng thành phô thng 
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hçp báo cáo cüa các dan vj, tharn rnlxu UBNID thành ph van ban trã Ru cho cong 
dan duçc biêt và báo cáo kt qua g1ri UBND tinh tnthc tháng 12/2020. 

3. Di vài kiM nghj cüa ông Phan Dinh M, trü tai  t dan ph 2, phung 
Nghia Tan, thành phô Gia Nghia. Din thoti: 0915.376.790. Nç3i dung: Kiênnghj 
vic phông Tài nguyen và Môi tru'àng thành phó khóng giái quyêt ho Sci chuyên dOi 
myc dich th dyng dat cta con gOi Ong là Phan T/i/ Thanh Thiy; Xt'i l dOi vó'i vic 
sai loch tQa d5 tçii khu vyr du'&ng 3/2 so vol quy hoqch chung dO thj Gia Nghia. 

- Giao Thanh tra thành ph chU trI phi hçup vâi các don vj có lien quan 
kiêrn tra 1?i  toàn b ni dung dan kiên nghj cüa ông Phan DInh M5' dê tham muu 
cho UBND thành phô van ban trâ Rui dirt diem kiên nghj cüa ông theo dung quy 
djnh, tránh tInh trng cong dan birc xiic, khiêu kin kéo dài, vut cap. Hoàn 
thânh tru'rc ngãy 25/12/2020. 

- Xi't l dOi vài viçc sai lch IQa dç5 tgi khu vy'c du'àng 3/2 so vOl quy hogch 
chung dO thj Gia Nghia: Giao phông Quán l dO thj (dai din Chü dâu tu) tham 
rnuu UBND thành phô tO chi'rc 1p quy hoch chi ti& xây dirng t' 1 1/500 khu dan 
cu tO dan ph 2 và 3, phung NghTa Tan trong do bao gôm Ca du0ng 3/2 trong ranh 
quy hoich. Sau khi do an quy hoch chi ti& xay dirng t l 1/500 khu dan cu to dan 
phô 2 và 3, phithng Ngha Tan dugc UBND thành ph phê duyt, sê c.p nht diing 
tuyên dis&ng 3/2 thirc tê, khäc phc duçic vn dê sai lch tça d giüa thrc tê và quy 
hotch. Vic chuyên dôi rnic dIch sir dung dat và dip giy phép xây dimg së di.rçuc 
thirc hin theo dO an quy hoch chi tit nêu trCn. 

4. Di vâi kiM nghj cüa bà NguyM Thj Thom, trü tai  th dan ph 5, phu?ing 
Nghia Thành, thành phô Gia Nghia. Din thoui: 0385.682.456. Nç5i dung: Dê nghj 
giOi quyêt vic tranh chap dat dai giüa bà Nguyen Thj Thcnn và Ong Nguyen The 
Hung, dat tgi tO dan phO 5, phLc&ng Nghia Thành, thOnh phO Gia Nghia ('Ni dung 
cy the cO don kern theo). 

Giao UBND phuung NghTa Thành tiM hành kim tra, xác minh t chirc hôa 
giái tranh chap dat dai gifla h bâ Nguyen Thj Thom và Ong Nguyen The Hung, dat 
ti tO dan phO 5, phu0ng NghTa Thành, thânh phO Gia Nghia. Dông thOi huóng dan 
h gia dInh giái quyêt vic tranh chap dat dai theo dung quy dnh pháp lut. Báo 
cáo kêt qua xi.r 1, giái quyêt ye UBND thành phô dê theo dôi, tong hqp. 

5. Di vci kiM nghj cüa Ong Phrn TiM Manh,  trü ti t dan ph 5, phtr0ng 
Nghia Trung, thành phô Gia Nghia. Din thoi: 0969.706.452. Nç5i dung: Dé nghi 
xem xét cho ho gia dInh du'cic chuyên myc dIch th dyng dat; Dii' an quy hogch 24 
ha tgi to dan phO 4 và 5 dà hon 10 nárn, vy dê nghj co quan ch&c náng trá 101 cy 
the cho nhán dan tren dja bàn biêt dt On trén cO thy'c hin hay khOng? 

- Xem xét cho h gia dInh dir'c chuyén myc dIch th dyng ddt. Yêu cAu Ong 
lien h B phn Tiêp nhn và trâ kêt qua thânh phO dê dugc huâng dn hoàn thin 
01 b ho so np vào B ph.n Tiêp nhn và trã ket qua thành phô. Co quan chuyên 
mOn có lien quan se tiên hành kiêm tra, xác minh tham muu UBND thành phô thirc 
hin vic chuyên mic dIch sir dung dat theo dung quy djnh pháp 1ut. 

- Dr On quy hogch 24 ha tgi to dan ph 4 và 5 dd hon 10 nàm, vy d ngh/ 
ccl quan chic nãng trO lài cy the cho nhan dan trên dia  bàn biêt dy On trên cO thy'c 
hin hay khOng? Dr an quy hoach 24 ha tai  to dan phô 4 và 5 phung Nghia Trung, 
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thành ph Gia NghTa do Trung Tarn phát trin qu dt tinh Dk Nông lam chü du 
tix dr an, do vy dê trã Ru ni dung trén, yêu câu ông chuyên don den Trung Tarn 
phát triên qu5 dat tinh DAk Nông dê nghiên cru, xern xét trã Rui cho ông ducuc biêt 
theo thâm quyên. 

6. Di vOi kin nghj cña bà Nguyn Thj Miii, s din thoai: 0916.583.122, 
dja chi: To dan phô 3, phix&ng Nghia Trung, thành phô Gia Nghia. N5i dung: Kiên 
nghj xem xét hzy Quyét djnh so 315/QD-UB ngày 04/10/2005; Hiy thông báo n5p 
tiên th dyng dat sO LTB2060613-TK0000063TBCCT ngày 03/01/2020 cia Chi cyc 
thué khu vyv Gia Nghia — Dãk Glong vâi sO tiên là 396.900.000 dOng và cOp 
GNQSD dat cho gia dInh bà khóngphái nç5p tiên th dyng dOt vái 113 m2. 

Giao phông Tài nguyen và Môi tnr&ng thành ph chü trI phM hçup vi Thanh 
tra thành phô tiên hành tong hçup các kiên cüa các don vj có lien quan, tharn muu 
UBND thành phô van bàn trã Rui drt diem các kiên nghj cüa h gia dInh. Phôi hçup 
vri Van phông HDND-UBND thành phô và các dGn vi lien quan chuân bj ni dung 
và các tài Iiu có lien quan tham mi.ru cho länh do UBND thành phô xêp ljch to 
chrc dôi thoai vi h bà Nguyen Thj Müi dé giái quyêt kiên nghj cüa cong dan, 
tránh tInh trtng cong dan kiên nghj nhiêu lan, xong trong tháng 12/2020. 

7. Dôi vôi kiên nghj cüa bà Phim Thj Hoa, s din thoai: 0387.184.525, 
thucng trü tai:  To dan phô 5, phuâng Nghia Tan, thành phô Gia Nghia. N(5i dung: 
Dê nghj xii' li ha Nguyen Thj Hwctng Giang, nguyen là cOng chü'c Tu' pháp — 1-1(5 
tjch phuàng Nghta TOn dâ vi phgm quy djnh pháp luçt trong thi hành cOng vy. 

Giao UBND phi.thng NghTa Tan chü trI phi hçTp vâi các don vj lien quan 
kiêm tra lai  toàn b ho s và mi bà Giang lam vic trirc tiêp vi h bà Hoa dê trao 
dOi, thông nhat các ni dung có lien quan cüa cong dan theo quy dnh. Báo cáo két 
qua xi.r l ye UBND thành phô truOc ngày 25/12/2020. 

8. Dôi vOi kin ngh cüa ông Trân Däng Luyn, so din thoai: 0982.659.403, 
thi..r&ng trü tui: Thôn Tan Hôa, xä Däk R'Moan, thành phô Gia Nghia. N(5i dung: Dê 
nghj diêu chinh quy hogch dOt cc quan hành chInh sang dOt & nóng thOn cho h(5 
Ong Trán Dáng Luyn, tgi thOn Tan HOa, xâ DOk R 'Moan. 

Giao phông Quãn 1 do thj thành ph chü tn phi hçip vOi các dan vj lien 
quan kiêm tra, rà soát và tham mixu UBND thành phO diêu chinh quy hoch dat co 
quan hành chInh sang dat ô nông thôn cho h ông Trân Däng Luyn, ti thôn Tan 
Hôa, xã Däk R:Moan  theo quy djnh. Báo cáo kêt qua giãi quyet, khó khàn, vithng 
mac (nêu co) ye UBND thành phô, hoàn thành trong tháng 12/2020. 

9. Dôi vâi kin nghj cüa Ong Tithng Minh Tin, sé, din thoai: 09 14.235.875, 
thuô'ng trü tai:  To dan phô 4, phuô'ng Nghia Trung, thành phO Gia NghTa. N(5i 
dung: Dê nghj kiêm tra din tIch dat dd thu hói và cOn igi sau khi thu hOi dê xáy 
dy'ng Khu tái djnh cit Dák Nia thuç5c tO dOn phO 4, phzthng Nghta Trung do SO' XOy 
dyng lam C'hü dOu tit và quOn l; Giái quyêt vic xin tha chia nhà cüa Ong. 

- D nghj kié'm tra din tIch dat dã thu Mi và cOn igi sau khi thu Mj dé xOy 
dyng Khu tái djnh cit DOk Nia thuç5c tO dOn phO 4, phtrO'ng Nghii Trung do SO' XOy 
dyng lam Chi dOu tu' và quOn lj: Giao phông Tài nguyen và Môi tru'&ng thành phô 
chü trI phôi hçup vOi các don vj có lien quan kiêm tra, rà soát 1i toàn b ho so cüa 
ông TiRing Minh Tiên lien quan den vj tn dat dã thu hôi và cOn lai  sau thu hOi dê 
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xây dirng Khu tái djnh cu Dãk Nia thuc t dan ph 4, phithng Nghia Trung (Do So' 
Xáy dy'ng lam Chi dáu tu và quán l) và có van bàn trà 1i cho ông dixcic biêt theo 
quy djnh. Báo cáo kêt qua giái quyêt, kiên nghj, dê xuât tinh (nêu co) ye UBND 
thành phô, xong tnróc ngày 30/12/2020. 

- Giái quylt vic xin sz}a ch12'a nhà cia Ong. Sau khi có kt qua kim tra cüa 
phèng Tài nguyen và Môi tru&ng thành phô, giao phông Quán 1' do thj thành phô 
chñ trI, phôi hcip vâi các dcm vi lien quan kiêm tra vj trI xin sira cha nhà cüa ông 
Tithng Minh Tiên nêu dü diêu kin thI tham muu UBND thành phô van ban trá Ru 
cho ông duc biêt theo dcing quy djnh pháp 1utt. 

10. Di vi kin nghj cüa bà Lê Thj Humg, s din thoi: 0979.027.380, 
th.thng trü t?i:  To dan phô NghI'a TIn, phung Quãng Thành, thành phô Gia NghTa. 
N5i dung: PhOn ánh viçc ngáp, lyt nhà ha lam ánh hithng den kinh tê và d&i sOng 
cith gia dmnh bà tqi tO dan phO NghI'a TIn, phzth'ng Quáng Thành. 

Giao UBND phung Quáng Thành kiêm tra ni dung phãn ánh cüa bà Lê 
Thi Hucung ye su viêc nêu trên dê tra lcn cho ba duc biêt theo quy dinh va co van 
bàn báo cáo, kiên nghj, dê xuât (nêu co) ye UBND thành phô dê theo dOi, tong hçup. 

11. Di v9i kin nghj cüa bà T Thj Gái, s din thoi: 08 12.200.009, thiièng 
un ti: To dan phô 1, phu'ing Nghia Tan, thành phô Gia NghTa. Ni dung: Viçc giOi 
quyét kién nghj cia ha Ta Thj Gái tai ThOng báo sO 10022-TB/VPTU ngày 
27/7/2020, cia Van phOng Tinh iy;  DOi vO'i kiênnghj ye vic bà Nguyen Th/ Pho'i 
xáy dy'ng nhà tráiphép chu'a du'crc cci quan cO thám quyên xi'r l, giái quyêt:. 

Ngày 30/11/2020, lành dto UBND thành pM dã t chüc cuc hçp dM thoai 
trrc tiëp vOi bà Ti Thj Gái va dã chI dio các dan vj lien quan thirc hin ti Thông 
báo so 700/TB-UBND ngày 09/12/2020. Yêu câu các &m vj có lien quan nghiêm 
tüc triên khai thrc hin. Nêu có khó khàn, vu&ng mac kjp thai báo cáo cho UBND 
thành phô de giâi quyet dirt diem kiên nghj cüa cong dan. 

12. Dii vi kin nghj cüa ông Nguyn Van Dip, s din thoai: 
0989.824.999, thuô'ng tth tai:  To dan phô 3, phuông Nghia Due, thành phô Gia 
NghI'a. Nç3i dung: Dé nghj xem xét vic tách phán dwOng di cho các h5 dan ben 
trong ra khOi GNQSD dat cla Ongdê các hç3 dan cO dicO'ng di igi tgi tO dan phO 3, 
phwàng Nghia £h'c (N7i dung cy the cO doii kern theo,). 

Giao phông Tâi nguyen và Môi tri.thng thành pM chü trI pMi hqp vi cac 
dun vj có lien quan kiêm tra, xác rninh hin trng các h dan sinh song & day và 
con di.thng di chung cüa các h dan. Can cü theo Thông báo so 56/TB-STNMT 
ngày 13/3/2020 cüa S& Tài nguyen và Môi tru&ng tinh Däk Nông và các quy djnh 
pháp lust, tham mixu UBND thành phô van bàn trã l&i cho h dan ducuc biêt theo 
quy dnh. Hoàn thành trong tháng 12/2020. 

13. Dôi v&i kin nghj cüa ông Nguyn Van Chinh, s din thoi: 
0976.588.052, thu&ng trñ t1i: To dan phô 1, phu&ng Nghia Thành, thành phô Gia 
Nghia. Nç5i dung: Ong khOng dOng vói nç3i dung trá lài tgi COng van so 
2476/UBND-TTr ngày 18/11/2020 cüa UBND thành phO Gia Nghia. 

Giao thanh tra thành pM kim tra, rà soát và tham mixu UBND thành pM trâ 
l&i dun kien ngh cüa ông theo quy dlnh.  Phôi hcup v&i Van phông HDND-UBND 
thành phô và các dan vj lien quan tham muu cho lãnh dao  UBND thành phô xêp 
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ljch di thoai trirc tip d giãi quyt dirt dim các kin nghj cüa cong dan theo quy 
djnh, tránh dê tInh trng ngu?yi dan kiên nghj kéo dài, chuân bj ni dung dOi thoti 
cing vói the ho so và tài 1iu có lien quan kern theo. Xong tnthc trong tháng 
12/2020. 

14. Di vOi kin nghj cüa ông Trân Thanh Tam, so diên thoai: 0935.092.351, 
thuing trü ti: TO dan phô 7, phung NghTa Phü, thành phô Gia Nghia. Nç5i dung: 
Dé nghj xem xét cho h gia dInhóng dwcrc chuyên myc dIch tft nguón gôc là dat 

thuê tritác nám 2003 sang giao dat. 
Yêu ctu ông hoàn thin 01 b h so np vào B ph.n Tip nhn và trã kt 

qua thành phô. Giao phàng Tài nguyen và MOi trung thành phô tiên hành kiêm 
tra, xác minh toàn b ho so cüa ông, nêu dü diêu kin thI tham muu UBND thành 
phô th%rc hin vic chuyên miic dIch si:r diing dat tiir thuê sang giao theo dung quy 
djnh pháp 1ut. 

15. Divfd kin nghj cüa ông Nguyn Xuân Nht (ngu?i duge üy quyn ông 
Do Manh  Tuân), so din thoai: 0905;230.048, thung trü tai:  To dan phô NghTa 
Hóa, phumg Quãng Thành, thành phô Gia NghTa. Nç5i dung: Dê nghj xem xét viçc 
cap Giáy ch&ng nhgn quyén sz'r dyng dat cia hç5 gia dInh. 

Giao phông Tài nguyen và Môi tnthng thành ph tin hành kim tra 1i toàn 
b ho so cüa Ong và can c1r theo dung thrc tê, quy djnh pháp 1ut dê srn xr 1, giài 
quyêt và có van bàn trã Ru dirt diem kiên nghj cho h dan dugc biêt theo quy djnh. 
Hoàn thành truuc ngày 25/12/2020. 

16. Giao cho Van phông HDND-UBND thânh ph kiêrn tra, ra soát 1i toàn 
b các kiên chi dto cüa lânh dao  UBND thành phô tai  các buôi tiêp cong dan dê 
dOn doe don vj triên khai thirc hin, don vj nào khOng thirc hin thI tOng hgp güi 
phông Ni vi1 dê xem xét dan/i giá rná'c d5 hoàn thành nIiiçm v11 vào cuôi nàm. 

Trên day là kêt 1un, chi do cUa dng chI Thach Cãnh Tjnh — Phó Chü tjch 
UBND thành phO tai  buOi tiêp Cong dan djnh kr ngày 07/12/2020, yêu câu các 
phông, ban, don vj Co lien quan triên khai thirc hin./. 

Nol nhân: 
- TT. HDND tinh (b/c); 
- Thanh tra tinh (b/c); 
- TT. Thành üy (b/c); 
- IT. HDND thành phô (b/c); 
- Ban Tiép Cong dan tinh; 
- VAn phong DKDD tinh; 
- CT, các PCT UBND thành ph& 
- Các phông, ban, dcm vi lien quan; 
- Phông Ni vii thành pho; 
- UBND các xA, phu&ng; 
- Cong an thành pho; 
- Trang Thông tin din ti'r thành phô; 
- Các ho dan có lien quan; 
-LDVP; 
- Li.ru: VT, (BTV). 

TL. CHU TICH 
KT. CHANH VAN PHONG 
PHO CHANH VAN PHONG 

Vö An Hôa 
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