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BAO CÁO
Tong hçrp trã 1èi kin, kin nghj cüa cfr tn triró'c Ky h9p thir 11,
HOND thành ph khóa III, nhim 2016-2021

KInh gài: Hi dng nhn dan thành phc Gia NghTa.

Thirc hinBáo cáo S6 18/BC-HDND ngáy 26/11/2020 cüa Thu&ngtrirc
HDND thanh pho Gia Ng1iia ye viçc tong hp y hen, hen ngh cua cu tn vm
di biêu HDND thành phô truâc kS' h9p thu 11, HDND thành phô Gia Nghia
Khóa III, nhim k' 2016-202 1.
Uy ban nhân dan thành ph6 Gia NghTa t6ng hqp trã Ru kin, kin ng
cüa cir tn trtthc K' h9p thu 11, HDND thành phô khóa III, nhim k' 2016-2021
cii the nhu sau:
I. Linh V1JCdt dai,dn bü, giãi phóng mtbãng:
*
1. Cir tn Le Van Dung, to dan pho 10, phirrng Nghia Thanh: Gia dinh
tôi bj giâi tôa thuc dur an Ho Thiên Nga, tuy nhiên vic do dac, xác djnh din
tIch bj thu hôi không diing? Tôi dê nghj Ban Quân l dur an và Phát triên qu dat
sam tiên hành do dac và lông ghép laj din tIch dat cüa gia dInh tôi tai TDP 10,
phuang NghTa Thành dung vâi th?c tê?
Trã Iô'i: Ni dung ki6n nghj cüa cü tn lien quan d6n thüa dt s6 3, ti bàn
do so 1 (ban do dr an), din tIch là 1 .488,9m2. Thüa dat nay hin dang duçrc ông
Nguyen Duy Dic và bà Nguyen Thj Lien sü diving. Qua trInh do dc thành 1p
bàn do thirc hin cong tác bôi thuang doi vâi dur an do h bà Nguyen Thj Lien
xác djnh ranh giói thira dat và kê khai dê 1p phi.rcung an bôi thithng.
Hin nay, thi:ra dt nêu trên dang có tranh chap v quyn.su.r duing dt gifla
ht ông Lê Van Dung và bà Nguyen Thj Lien. Vic tranh chap gi1ta 02 h dã
&rçuc UBND phuàng Nghia Thành to chuc hôa giâi nhtrng không thành và cIA
huOng dn cho 02 h lam thu tiic khi kin lênTôa an dê giâi quyêt. Do 4y, sau
khi có kêt qua giâi quyêt cüa cap có thâm quyên, Dan vj thurc hin cOng tác bôi
thuung, GPMB sê 1p thu t11c thu hôi dat, 1p phrnmg an bôi thithng, h trçl, tái
djnh cix dung theo hin trng thüa dat và dung dOi tuxçmg Chü sü dirng dat theo
quy djnh (bao gOm cá vic do dic,. xác djnh 4ii din tIch nêu con j kien,).
2. Cir tn Bch Quc Lqi, t6 dan ph 10, phirô'ng Nghia Thành: Vic
quy hoch Ho Thiên Nga giai don 1, lam mrc nuóc dâng len ânh huthng den
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mt s h dan ti khu vçrc nay, tuy nhiên dn nay vn chtra dircic dn bü thit hi
cho mt so h dan?
Trã lôi: Vic nay, UBND thành ph ghi nhn và chi do phông Quân I'
dôthi chü tn, phi hçip vài các cti quan chüc näng, UBND phix?mg Nghia Thành
kiêm tra giâi quyêt và trã lñ ciii the cho cir tn duçic biêt,
3. Cu tn Lê Thj U'vc, TDP 10, pbtrong Nghia Thành:
Nàm 2008, dt cüa gia .dInh tôi bj giái' töa do nm trong di,r an mi rng
diimg Quôc 1, con 1i 139m2 dat, gia dInh tôi có süa chfta li nhà a; hin gia
dInh tôi nm trong d an Ho Thiên Nga, tuy nhiên không duçic tInh giá den bü
nhà & vi nhà ni.râc cho rang gia dInh tôi xây dmg trái phép? Tôi mongmuôn
các cap mô cuc h9p cong khai gifla các cap vâi gia dInh tôi dé iái quyêt kiên
nghj cüa gia dInh, vi gia dI.nh tôi dã lam don kiên nghj rat nhiêu lan nhung chua
diiçic giái quyêt thOa dáng.
Trã lOi: Th&i dim thu hi dt cüa c& tn Lé Thj U&c d thirc hin di,r an,
vic bôi thu&ng tài san xây drng trên dat nông nghip dtrcic quy djnh tti khoàn 2
Diêu 6 Quyêt djnh so 05/20 1 OiQD-UBND ngày 23/2/2010 cüa UBND tinh Däk
Nông, cii the: Phãi xây drng tnrOc ngày 0 1/7/2004 và khi xây dirng chiia có quy
hotch sü ding dat, quy hoach. xây dirng ctã duqc xét duyt cong bô cong khai
hoc khOng vi phm quy hoch si'r ding dat, quy hoach xây dijng dâ dugc xét
duyt cong bô cong khai thi mâi dirçic bôi thi.r&ng.
Näm 2014, Nhà nix&c thu hM dt cüa cü tn Lê Thj Uóc (h sct clá'ng ten
chông là ông Lê Xudn Nhán) vâi din tIch là 11 7m2 dat nông nghip tai to dan
phô 10, phu&ng Nghia Thành, thj x (nay là thành phó) Gia Nghia dé thrc hin
dir an Ha thng cong viên Ho Thiên Nga. Th&i diem xây d%rng cüa tài san trên dat
bj ãnh hix&ng duçic UBND phithng Nghia Thành xác thin là näm 2010 (bi giái
tóa dwô'ng 23/3 và lii igi nhà phIa sau).
Nhis 4y, do cir tn xây drng tài san sau ngày 01/7/2004 (xáy dyng nàm
2010,) nén khOng ducic bôi thithng là diing quy djnh. Do d, kiên nghj cüa cCr tn
là không cO ca s& giâi quyêt.
4. Cfr tn Dng Van Lye, TDP 10, phirông Nghia Thành: Gia dInh tOi
näm trong dr an Ho mien Nga giai doan 2, kiên nghj các cap s&m có phuong an
den bü giâi tOa thOa dáng cho ngu&i dan sam on dlnh cuc song?
Trã 1ô'i: Ngày 21/8/2020, UBND thành ph Gia NghTa dA ban hành T&
trInh so 230/TTr-UBND ye vic thâm djnh báo cáo dé xuât chü tnrang dâu tu' dr
an: Ha tang cOng viênHO Thiên nga (giai doan 2). Sau khi cO kiên cüa UBND
tinh, UBND thành phô và các &in vj lien quan sê sam triên khai dir an theo quy
djnh.
5. Cir triDng Thj Chcr, TDP 2, phirorng Nghia Thành: Näm 1993 gia
dInh tôi hiên dat m& rng dithng Chu van An, cOn lai 87m2, hin nay lai näm
trong din các h phäi di d&i dê ma rng duàng, tuy nhiên lai khOng có phirang
an den bü thOa dáng cho gia dInh, tOi dé nghj cap lai dat cho gia dInh tOi 0 noi
trnmg üng vOi nii 0 hin nay.
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Trã 1ô'i: Cong tác bi thu?mg, giài phóng mt bang di vi dr an Nâng
cap, ma rng dithng Chu Van An clang dixçic Ban Quân 1 dir ánvà Phát triên
qu dat thành phô thijc hin. Den nay, cong tác kê khai, thu thp ho so và cong
tác xác nhn cüa UBND phuang Nghia Thành dâ hoàn tat. Hin nay, giá dat CJ:I
the cüa dir an clang d.rçic Sà Tài nguyen Va MOi tnrYng 1p ho so trInh UBND
tinh phê duyt. Sau khi có giá dat ci the, don vi 1p phi.rong an bôi thixmg sê
tiên hành l.p phucing an dr thâo; tiên hành niêm yet và gui den tirng h gia dInh
trong dir an dê biêt và dóng góp kiên theo quy djnh.
6. Ctr tn NguynTh Hinh, TDP 10, phiro'ng Nghia Thành: Gia dInh
tôi có dat thuc dr an Ho Thiên Nga, dê nghj cap tái djnh cu cho gia dInh tôi dê
gia dInh tôi On djnh cuc song?
Trã 1ô'i: Theo h so bi thixmg dir an Ha tang cong viên H Thiên Nga.
Ba Nguyn Thj Hanh có tài san bj ành hithng là nhà a và mOt so cong trInh khác
duçic xay drng trên thüa dat da duqc cap giây chimg nhn quyên sir diing dat
cho ông Cao Van Durc. Do vic mua ban không theo quy djnh (chi có giáy viét
tay ngày 17/3/1999, chwa lam thi tc tách thi'a theo quy ä?nh) nêntoãn b tài
san cüa bà Hnh duçrc 1p phixong an bôi thithng và phê duyt theo ho so thu hôi
dat là ông Cao Van Durçc.
Sau khi phuong an duqe phê duyt, Ong Cao VAn Duçic dA nhn toàn b
so tiên bôi thuang theo quyêt djnh phê duyt và có trách nhim trâ lai so tiên bôi
thuthng ye dat, nhà cüa, 4t kiên true và cay côi cho bà Nguyen Thj Hanh theo
ni dung hai ben ti,r thông nhât tai Biên bàn dä k ngày 15/7/2013.
V tái djnh cu: Do bà Nguyn Thj Hnh nh.n sang nhuçing cüa ông Cao
VAn Ducic theo giây viêt tay, chua lam thu tuc tách thira theo quy djnh cüa L4t
dat dai nAm 2003 cho nên không thuc dôi tuqng có thu hôi dat và không dirçrc
b tn tái djnh cir theo quy djnh tai Diêu 9 Quyêt djnh sO 05/201 0/QD-UBND
ngày 23/2/20 10 cüa UBND tinh ye vic ban hành quy djnh huthng dn ciii the
mt so ni dung ye bOi thir?mg, ho trg và tái djnh cu khi Nha nixâc thu hôi dat
trên dja bàn tinh DAk Nông. Do 4y, kiên nghj cüa cà tn Nguyn Thj Hanh là
không có co s&.
7. Cfr tn bang Van Thng, t dan ph 1, ph.rô'ng Nghia Tan: Vic
bO trI dat tái djnh cur cho cac h dan tai dr an HO Ha (to dan phô 1) den khi nào
mói thrc hin? Phài bô trI dat tái djnh cu xong cho các h dan thI nguai dan mâi
bàn giao cho nhà nuóc dê thirc hin dr an.
Trã Ii: Di vai cac h dan có dt bj ânh huthng giãi phóng m.t bang thuc
hang mvc Ho Gia Nghia và Cm Cong trInh Thüy lçii Gia NghTa, Ban Quàn l dr
an và Phát triên qu dat thãnhphO dA tiên hành 1p phuong an bô trI vj trI dat tái
djnh cur cho các h dan dü diêu kin bô tn tái djnh cur tai Khu tái djnh cur phIa
Dông, HO Trung tam thuc tiêu d an GPMB khu tái djnh cu và du?mg D2 trInh
phông Tài nguyen và Môi trtxng thãm djnh. Dông thai, UBND thãnh phO Gia
NghTa dA thông nhât phuong an bO trI vj trI dat tái djnh cu tai Cong van so
2178/UBND-TNMT, ngày 09/10/2010.

Ben cnh do, Ban Quãn l dir an và Phát trin qu5' dt thãnh ph dä tin
hành niêm yet cong khai phuorng an bô fri vj trI dat tái djnh cii tai các tO dan phô
và UBND các phuing theo quy ctjnh.
Di vi Khu tái djnh cii phIa Dông, H trung tam, hin nay Ban Quãn l dr
an và Phát triên qu dat thành phô dang day nhanh tiên d, sam hoàn thin co sO
ha tang. Sau khi hoàn thin, UBND thànhphô së bô trI tái djnh cu cho các h dan.
8. Cu' tn Phm Viet Nam, to dan pho 2, phirong Nghia Tan:
+ Dr an Tinh doàn mO rng, truOc áp giá 220;000dlm2, nay duvc trã lài là
giá 775.000d1m2. Vy vic nay giái quyêt nhu the nào? Phân dithng tü dxOrng
Quang Trung di vào nhà ông khi den bü !ai tách ra, các don vj xác nhn là dat
churn xác djnh chü sà dung dat (phân dat nay ông duçic cong an huyn cap cho
dê lam &thng di vào nhà và ông dà cung cap day dü giây t?1).
+ Di.r an du?ng To Hin Thành ni dài áp giá dn bü dt cho gia dInh ông
theo du?ing Be tong là chua phU hcp ma phâi áp giá theo du&ng Quang Trung
thI mOi dung vi gia dInh ông sinh song tü nàm 1984 den nay và cO dithng vào
nhà tiêp giáp vri du&ng Quang Trung. Vic h trçi chênh 1ch dat tái djnh cii tôi
thiêu là dôi 300m2 dat lay 1 00m2 dat tái djnh cii hay là Ca lô tái djnh cu? Dé
nghj
bô trI tái djnh cii cho gia dInh ông dé on djnh cuc song và vic, có
quyêt djnh thu hôi tir näm 2007 den nay gia dInh ông không dâu tu canh tác trên
gân iha cà phé, tiêu lam ánh hux&ng den thu nhp cüa gia dinh. Dê nghj các ca
quan chirc näng giâi quyêt ho trq thit hai ye san 1ixng hoa màu tilT näm 2007
den nay cho gia dInh ông.
Trã 1ô'i: Ni dung kin nghj cilia cü tn lien quan dn thilra dt hin là 1i di
vào thilra dat cilia cilr fri nm trong ranh thu hôi d thrc hin dir an duing To Hiên
Phân dat tiêp giáp
Thành và mt phân nãm trong ranh thu hôi thirc hin dr
giüa Tinh doàn vói du&ng nOi hai Trung tam (nay là a"wdng To Hiên Thành (kéo
dài)).
Hin nay, Ban Quãn 1 dur an và Phát triên qu5' dt dang phii hcip vói các
don vj lien quan và h gia dInh to chüc xac minh theo ni dung kiên nghj. Do
v.y, ni dung giài quyêt ci1 the dôi vOi kiên nghj cilia cilr tn, UBND thành phô chi
dao Ban Quãn l dir an và PTQD thành phO sê thông bo den cilr tn sau khi có kêt
qua xác minh.
Gia dInh
ph 4, phiràng Nghia
9. Cfr tn D Huy Ngành, t
dat
ông sau nhiu thn kin nghj Thüy din Dàk R'tih ye vic bô sung chê d
tái djnh cii do gia dInh trong din giãi tOa dat dai, nhà cilra dé lam thüy din tr
näm 2007. Den nay cong ty thUy din dã trà 1i bang van bàn 46/CV-DaHC,
ngày 12/3/2020, là gia dInh tOi dü diêu kin dê duzqc hu.rOng tái djnh cii din
thithng và dã gui ye UBND thành phô và tilr do den nay gia dInh tôi dA nhiêu lan
lien h vOi cong ty thüy din vic ra quyêt djnh h trçr cho gia dlnh tOi nhung
cong ty thüy din trâ l?ii dang chO van ban chi dao cilia UBND thành phô, sau khi
có van bàn sê ra quyet djnh ho trçl tái djnh cii cho gia dInh tôi. Vy tie nghj
UBND thành phô có kiên tie Cong ty thüy din sam giâi quyêt, thirc hin ho
trq tái djnh cii cho gia dInh tôi.
•
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Trã 1ô'i: Can cü Cong väns 277/C V-DaHC, ngày 04/9/2019 cüa Cong ty
Co phân Thüy din Däk R'Tih
vic tong hqp báo cáo 1iu Khu tái djnh cix
thI tnthng hçp cüa h gia dinh ông DO Huy Ngành không có trong danh sách
bàn giao cüa Cong ty Co phãn Thüy din Däk R'Tih. VI 4y, dê nghj h gia
dInh lien h Cong ty Co phân Thüy din Däk R'Tih dê dirc xem xét, giái quyêt.
ye

so

10. Cir tn Phung Van Sinh, to dan phoA 4, phurong Nghia Tan:
- Gia dInh tôi có lô dtt nm a dix&ng Quc 1 14, gia dinh chuyn khu
vào nàm 1992 và mua lô dat trén cüaOng Nht näm 1993và lam nhà a trên lô
dat do. Näm 2006 nhà niiâc thu hôi dâtmà rng du0ng quôc 1 và duçc lam dat
thô cii ti ch& Vy gia dInh tOi dä hiên dat dê ma rng dtr?mg quOc l thI có
dixçic mien giám tién chuyén dôi dat thô cii không? Din tIch dat khOng cO tranh
chap và dóng thuê dat day dü. Dê nghj co quan chirc näng sam trá lOi cho gia
dInh tôi.
A

-

A

- Gia dinh tOi bj thu hM 2.000m2 Mt d lam Thüy din Däk R'Tih dn nay
gia dinh vn chixa dixçic nhn dat tái djnh cix, dê nghj sam cap dat tái djnh cii cho
gia dinh tOi theo dung quy djnh.
Trã Iô1:
* Di vâi kin nghj v vic hin Mt d mô rng dtthng quc l thI cO
dirqc min giâm tiên chuyên dôi dat thô cii: Theo quy djnh ti Diêu 11 Nghj
djnh 45/2014/ND-CP ngày 15/5/20 14 cüa ChInh phü quy djnh cho nhUng dôi
tuçing nhu sau:
so

- Min tin sir diing Mt trong h?n m1rc Mt

a

khi:

+ Sr diing Mt d thirc hin chInh sách nhà ô, Mt ô di vâi:
Ngixai cO cOng cách mng thuc di tuqng duçrc min giâm theo quy djnh
pháp 1ut cüa ngthi Co cOng;
H nghèo, h dng bào dan tc thiu s ô vüng có diu kiin kinh t - xä
hi dt bit khó khän, vüng biên giâi hái dâo;
+ Sü diing Mt d xây dirng nhà & xã hi theo quy djnh cUa pháp lut v
nhà ô, nba cho nglz&i phãi di d&i do thiên tai.
a

- Min giâm tin sü diving Mt trong hn müc Mt & khi cp giAy chtng
nhân Ian dâu dOi yói dat chuyen dOi mi1c dIch s& diing dat tir dat không phâi là
dat & sang dat & do tách h dôi vói h dông bào dan tc thiéu sO, h nghèo tai
các xâ dãc bit khó khän vüng dOng bào dan tc và mien nüi theo danh miic các
xâ dt bit kho khãn.
- Min tin sir ding Mt dM y&j din tIch Mt duçc giao trong h?n müc
giao dat cho các h dan lang chài, dan sOng trên song nithc, dam phá di chuyên
den djnh cix ti các khu, diem tái djnh cix theo quy hoach yà dix an ducic cap
thâm quyén phé duyt.
- Min tin sü diing Mt di v&i din tIch Mt duçic giao trong hn müc
giao dat dé bô trI tái djnh cii hoc giao cho các •h gia dInh, cá nhãn trong các
cvm, tuyên dan cix vüng ng.p lii theo dir an duqc
thâm quyên phé duyt.
cap
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- Các tnring hçp khác theo quy djnh cüa pháp 1ut.
D6i chiu vâi cac quy djnh nêu trên thI tru?mg hçip cüa gia dInh ông
không diiçc mien giâm tiên sir diing dat theo quy dlnh cüa pháp luât.
. Di vài ni dung kMn nghj "Gia dInh tOi bj thu hM2.000m2 dat dê lam
Thüy din Däk R'Tih, den nay gia dinh vn chua duc nhn dat tái djnh cu.
nghjs&m cap dat tái djnh cu cho gia dInh ti": Vic nay, UBND thành phô dã có
y kiên chi dao cac phong, ban, don VI CO lien quan triên khai thuc hiên tai Cong
van so 1928/UBND-VP ñgày.. 10/9/2020 ye vic triên khai. thirc hin kiên két
1un ti buOi lam vic vài Cong ty Co phân thüy din Däk R'Tih. Hin nay, Ban
Quán 1 dr an và phát then qu dat thành phô cüng vci các dcin vj lien quan
dang hoàn thin phumg an dê to chüc cho các h dan bôc thäm nhn dat tái
djnh cix theo quy djnh. Do 4y, UBND thành phô dê nghj h Ong Phüng Van
Sinh lien h Ban Quán l dir an và Phát triên qu5r dat thãnh phô dé duçic huOng
dan các thu tic theo quy djnh.
11. Cu tn Bñi DInh Linh, t dan ph 2, phirô'ng Nghia Tan:
- D nghj UBND thành ph tht ngn thai gian giãi quyt các thu t1jc hành
chInh cho nguai dan nhu: Vic dInh chInh li dja danh nhu "truâc là thj xã Gia
Nghia nay là thành phô Gia Nghia", vic dInh chInh mt so ni dung sai sot
trong cac giây t cüa ngux&i dan.
- Ngày 04/11/2011, UBND thj xà có quyt djnh s 249 v vic thu hM dat
dê thirc hin xây dumg hung rn1lc san Tennis, 4ã 1p phtro'ng an den bü nhung
qua nhiêu nàm d1r an không triên khai thujc hin, den näm 2015, UBND tinh Däk
Nông có cong van yêu Câu UBND thj xâthirc hin nhung UBND thj xã không
thrc hin. Den ngày 13/7/2018, UBND thj xâ tiêp Wc 1i có quyêt djnh sO 617
ye vic hüy bô các quyêt ctjnh thu hôi dat cüa cac h nãm trong dr an lam san
Tennis, cung ngày UBND thj xã li có thông báo thu hôi dat cüa các h dan närn
trong dir an dê thi:rc hin dr an khu dan cu dixang Quang Trung nhu'ng không
thây quyêt djnh thu hôi dat. Vic quy hoach treo cüa cap có thârn quyên có dung
vth các quy djnh cüa pháp 1ut không? Nêu không diing thi khäc phuic nhix the
nao? Can thrc hin dung khoãn 8, diêu•49 Lut dat dai näm 2013. Dr an kéo dài
den nay dA 10 näm nhung chua den bü cho dan, din tIch bj thu hOi các h dan
khOng chäm soc cay cOi, hoa màu gay thit hi cho nguai dan và 4y ai là ngithi
chju trách nhim trithc thit hai cüa nguai dan?
Trã 1ô'i:
- Thu tuic bin dng các thông tin trên giy chrng nhn thuc thm quyn
giãi quyêt cüa Chi nhánh Van phông dàng k dat dai; vic dInh chinh mt so ni
dung sai sot trong các giâyta cüa cac h gia dInh Ca nhân có lien quan den nhiêu
dan vj thurc hin. Do do d rut ngän thai gian giâi quyet thu tiic hành chinh, Uy
ban nhãn dan thãnh phô Gia NghTa cia tiên hành hem tra thai gian cña timg dan
vj thirc hin và cia rut g9n thu tiic hành chInh xuOng cOn 7 ngày lam vic ti
Quyêt djnh so 932/QD-UBND ngày 12/8/2020 cüa Uy ban nhân dan thành phô
v vic ban hãnh H thông quân l chat hrçing phu h Tiéu chuân quôc gia

S
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TCVN ISO 9001:2015 di vâi các lTnh virc boat dng cüa Uy ban nhãn dan
thành phô Gia Nghia.
- Dr an Khu dan cu du?mg Quang Trung, t dan ph 2, phuing NghTa
Tan duçic thrc hin tai Quyêt djnh
1026/QD-UBND, ngày 30/10/2017 cüa
UBND thj xâ Gia NghTa. Trong qua trInh thrc hin du,r an
mt
h dan
không hçip tác vói các dm vj có lien quan tin hành do dac, kiêm dém, np các
giây t?Y Co lien quan den thra dat thu hôi, dn den vic thirc hin cong tác giâi
phóng m.t bang den nay bj chm tiên d. Hin nay, Ban Quân 1 dir an và Phát
triên qu5' dat thành phô Gia Nghia dang tiên hành 1p phung an dir tháo bôi
thung, h trçl, tái djnh cu thuc cong trInh: Khu dan cu &rting Quang Trung, to
dan phô 2, phumg Nghia Tan dê thirc hin theo dung quy djnh cüa pháp 1ut.
so

co

so

12.Cfr tn Lê Thj Lan, TDP1, phu'ong Nghia Trung: Dê nghj cap cO
thâm quyên trâ liii cho nhân dan tO dan phô 1 ducic biêt là vic triên khai di,r an
khu dan cix 3 nba nuóc lay hay tu nhân lay, giá câ den bü cho Nhân dan nhu
the nao?
so

Trã lôi: Dr an Khu dan cix s 3 tai t dan ph 1 vàti 4, phrnmg Nghia
Trung, thành phô Gia Nghia là dir an dâu tir CO sur dung dat do Nhà nu.rôc thirc
hin vic thu hôi dat theo diem d, khoãn 3, Diêu 62 Lust Dat dai näm 2013. Dix an
dâ duxqc UBND tinh Dk Nông phé duyt danh m1ic di an Mu tu CO sà duung dat
cong bô lira chçn nhà dâu ttx tiQuyêt djnh 1675/QD-UBND ngày 24/10/2018
va duxcic Hôi dông Nhãn dan trnh Däk Nông thông qua Danh muc cac dir an can
thu hôi dat, chuyên mic dIch su:r diving dat dê phát triên kinh tê - xâhi vi lçii Ich
quôc gia, cong cong trên dja bàn tinh Dk Nông tai Ngh quyêt sO 24/NQFIDNDngày 14/12/2018.
so

V& giá Ca d&n bü: Qua trInh thu hi Mt, 1p phixang an bi thithng, h trq
tái djnh cu duzqc thirc hin theo quy djnh. Trong do: Giá bôi thuô'ng ye dat là giá
dat cui the du.rc xây dirng sau. khi dä bah hành thông báo thu hôi dat; bôi thi.thng
ye cay trông áp ding theo dan giá tai Quyet djnh sO 08/2019/QD-UBND ngày
18/3/2020 và sua dôi, bô sung tai Quyêt djnh sO 22/2020/QD-UBND ngày
27/10/2020; bOi thux?mg ye tài
áp ding theo dan giá ti Quyêt djnh sO
25/2018/QD-IJBND ngày 25/10/2018 cüa UBND tinh.
san

13. Cm tn Huynh Só't, t dan ph 4, phirong Nghia Duc:
Dt cüa gia dInh thu hi 40.000 m2 thuc khu giâi tOa Kè bi dOng tai sao
khOng di.rqc cap tái djnh cix t?i chô, các con tôi dà truông thành tOi
dan xin
cap tái djnh cur cho con tôi ma den nay van chuxa giãi quyêt.
Trã 1ôi: Hin nay, Cu tn Huinh SOt có dat thu hôi dé thirc hin hang miic
khu tái djnh cix phIa Dông ho Trung Tam (khóng phái Kè Ba Dông nhw j kiên
cz tn) thuc Tiêu dir an giãi phóng mt bang, khu tái djnh cur phIa DOng ho
Trung Tam và .dumg D2, d,r an dâu tux xây di,rng cong trInh HO Gia Nghia.
lam

Vj tn b trI tái djnh cix cho các h dü diu kiin thuc di,r an (trong do bao
gOm cá truthig hQp ca cz tn Huj)nh Sat) dixçic bô tn tai khu tái djnh cur cüa di,r
an (ho trI tgi cM).
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V cp tái djnh Cu cho các con cüa cr tn: Hin nay, UBND thành ph6 dã
phé duyt bô trI tái djnh Cu cho gia dInh c1r tn HuS'nh Sot 01 lô và 02 Iô cho 02
cp vq chông dü diêu kin là con cüa ct tn (gom vçi chông bàBüi Thj Thanh
Thuyên và ông Hu$'nh Duy Czrô'ñg; vci chóng bà J'ô Thj Bay và Ong Huj>nh Duy
Quang). Riêng cp vq chông thu 3 là con eüa cütni (bà Huj)nh Thj Thiy Trang
và Ong Trán Nguyen Dü'c) kêt hon sau thyi diem thông báo thu hôi dat nén
không dU diêu kiin bô trI theo quy djnh.
14. Cu' tn Phm Th Ngc Thüy, t dan ph 1, phir&ng Nghia Dfrc:
Dat cUa bo mc tôi bj thu hôi thuc dir an ho thüy tqi GiaNghia, hin nay bô mc
tôi dâ chêt ma không ctixçic tái djnh Cu dé có no'i th ttr ông bà to tiên.
Trã lôi: Flin nay, theo các van bàn quy djnh ye bôi thuäng, hO trq, tái
djnh cix không CO quy djnh ye vic bô tn dat tái djnh cix dê lam nai thi cüng. Do
vy, ni dung kiên nghj cüa cü tn Phim Thj NgQc Thüy là không có can cCr dê
giài quyêt.
15. Cu' tn Doàn Ngçc Minh, t dan ph 5, phirôiig Nghia Phil:
- Quy tnInh cp s dO cüa ông D Ng9c Thixong chua thrçc trà lâi, d nghj
tiêp tic xem xét Va trâ ku.
- Ti t dan ph có dt 508 hoat dng tr näm 1996 dn näm 2003 thI
không hoat dng, hin nay chua giâi quyêt düt diem nell dn dn tranh chap gi&a
cac h dan. Dê nghj lam rO trách nhim cüa tüng c quan dê dam bâo lông tin
cüa ngix&i dan.
Trã 1ô'i:
* Di vâi kin nghj v quy trInh cp Giy chüng nhn quyn sü diing dt
cüa ông Do Ng9c Thithng, UBND thành phô dà chi do phOng Tài nguyen và
MOi trutmg thành phô Gia Nghia có van bàn yêu câu Chi nhánh Van phông
Däng k dat dai thành phô cung cap thông tin ye vj trI thüa dat ông D Ng9c
Thu&ng dang sü diing. Sau khi có két qua cung cap thông tin, phOng Tài nguyen
và Môi tru&ng thành phô së trâ l&i cho ông duçxc biêt.
* Dôi vi kin nghj dt Cong ty C phn thng nht 508 có dt hot dng
tü näm 1996 den näm 2003 'thI không hot dng, hin nay vn chixa giài quyêt
dirt diem nên dan den tranh chap vài h dan, dé nghj lam rO trách nhim cüa
trng Ca quan chüc näng:
- V phn dt cüa Cong ty 508 UBND thânh ph6 Gia Nghia dà ban hành
Cong van so 196P/UBND-TNMT, ngày 14/9/2020 gui Sâ Tài nguyen và Môi
tru&ng ye vic dê nghj tiêp tiic thirc hin theo kêt lun thanh tra cüa Sâ Tài
nguyen và Môi tri.thng ti Ket lun so 246/KL-STNMT, ngày 30/01/2015 cüa Sâ
Tài nguyen và Môi tr1xung tinh Däk NOng ye vic quân 1, sir d1ing dat san xuãt
kinh doanh phi nông nghip tnen dja bàn thj xA Gia NghTa, tinh Däk Nông cüa
Chi nhánh Tây nguyen - Cong ty TNHH MTV 508. Khi cO kêt qua giãi quyêt
cUa So Tài nguyen và MOi truOng tinh yà UBND tinh, UBND thành phô sê
thông báo cho Cu tn duqc biêt.
* V vic d nghj lam rô trách thim cüa tfrng Ca quan chOc näng:

.--
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- UBND tinh Dk Nông: Näm 2019, UBND tinh có tip nhn don kin
nghj cüa ông Nguyen Van ChInh, cho rang UBND tinh cap Giây chirng nhn
quyên s1r diing dat cho Cong ty 508 chông len phãn dat cUa gia dInh, UBND tinh
dA có Thông báo so 41/TB-UBND, ngày 29/8/2019 ye kêt qua xác minh ni
dung don cüa Cong dan. Theo do dâ khäng djnh UBND tinh cp GCNQSD dat
cho Cong ty 508 là dung trinh tir, thu ti1c theo quy djnh cüa pháp lut.
- Sâ Tài nguyen và Môi tril&ng tinh: Trên co sâ kin, kin nghj cüa cü
tn và dê nghj cüa UBND thj xà Gia NghTa, nãm 2015, S& Tài nguyen và Môi
tnrng tinh dA thirc hin thanh tra vic quãn l, sü diing dat cUa Cong ty 508,
trong do có 03 thüa dat nêu trên. Ngày 30/01/2015, Si Tài nguyen và Môi
trithng dã ban hành Kêt 1un thanh tra so 246/KL-STNMT ye vic quân l, sr
diing dat san xuât kinh doanh phi nông nghip trén dja bàn thj xã Gia NghTa,
tinh Däk Nông cüa Chi nhánh Tây nguyen - Cong ty TNHH MTV 508. Theo do
khàng djnh vic Cong ty sr ding thüa dat dâ duçic cap Giây chIrng nhn là dung
quy djnh. Dôi vài hai thCra dat chua thrc hin thu t1c giao dat, cho thuê dat, mc
dü Cong ty dã quân 1 không dê bj lan chiêm nhixng ye mt pháp 1 van vi phm
Lut dat dai và các quy djnh hin hành, do do dê nghj UBND tinh thu hôi 02
thira dat trén.
- UBND thânh phô: Ngày 14/9/2020, UBND thành ph Gia NghTa dA co
Cong van s I 960/UBND-TNMT ye vic dê ngh tiêp tiic thirc hin theo ket
1un thanh tra cüa Sâ Tài nguyen và Môi tnr?mg. Den ngày 18/11/2020 UBND
thành phô tiêp tiic CO Cong van so 2477/UBND-TNMT ye vic dênghj S Tài
nguyen và Môi tru?Yng tham mtru UBND tinh xü l khu dat ti to dan phô 5,
phithng NghTa Phü theo kiên nghj cüa h ông Nguyen Van ChInh.
16. Cu tn Nguyn Van Hôa, TDP7, phu*ng Nghia PhIi:
- Tái djnh Cu thüy din Dk R'Tih có 08 h dan ducic b tn va chi trâ tin
thuê nhà nh1mg khi phát hin ra thl dA bj cat tái djnh cu. Tôi dA kiên nghj nhixng
chixa duqc giâi quyêt, van bàn UBND tinh yêu câu thüy din Däk R'Tih cO
phuxcing an giâi quyêt nhtrng hin t,i vn chixa giâi quyêt cho nhfrng h dan neu
tnên.
- Vic b trI tái djnh cix tai xa Dk R'Moan cho nh1tng h bj giâi tOa tai
phuông Nghia Phü và phu?mg NghTa Tan là không phü hçip, do do dê nghj cap
cO thâm quyên xem xét, bô tn tái djnh cix cho các h tti phithng.
Trã lôi:
- D& v&i ni dung cü tn Nguyn Van HOa d nghj b trI dt tái djnh cix
cho 08 h dan: Các h dan ducic UBND tinh phê duyt phuong an ho trçl tái
djnh cix bang tiên ti Quyêt •djnh so 2661QD-UBND ngày 12/02/2018. Nay các
hO CO kiên nghj ducic trã 'ai tiên và dê nghj bô tn tái djnh cix bang dat, UBND
thành phô sê cO van bàn báO cáo xin kién cüa UBND tinh. Khi co kiên cüa
UBND tinh, UBND thành phô sê thông báo cho các hO dan duçic biêt.
- Dôi vài kik nghj cüa clr tn v vic b trI dt tái djnh cix cho các hO dan
cO dat bj thu hôi ti dja bàn phithng nhung bO trI ti khu tái djnh cix trên dja bàn
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xA Dk R'Moan là chua phü hcip: UBND thành pM dä có van ban kin nghj vói
UBND tinh dê UBND tinh có kiên chi dao ci the ye viêc nay. Sau khi có '
kiên chi dao ci the cüa U]3ND tinh, UBND thành phô sê thông báo dé Cu tn và
các h dan duçrc biêt.
17. Cfr tn Nguyn Thj Mai (di din cho 07 h dan), TDP8,ph.rông
Nghia Phil: 07 h dan a to dan phô 8 bj giãi tOa dr an thüy din Däk R'Tih
100% dat, nhung hién tai chixa discic bo tn tai dnh cu, näm 2012 thi bi cat tiên
thuê nhà. Trong khi do dat thu Mi th di.uig không .diir1g. nic dIch. Dé nghj các
cap nhanh chOng giái quyêt cho 07 h dan trén.
Trã lôi:
- Di vOi kin nghj v vic M tn tái djnh Cu: UBND thành pM dà CO
kiên chi do các phOng, ban dcm vi cO lien quan triên khai thirc hin tai Cong
van so 1 928/UBND-VP, ngày 10/9/2020 ye vic trién khai thirc hin kiên két
1un ti buôi lam vic vOi Cong ty Co phân thüy din Däk R'Tih. Hin nay, Ban
Quãn l$ir dir an và phát triên qu5' dat thành phô cng vài cac dan vj lien quan
dang hoàn thin phixang an dê to chüc cho các h dan bôc thàm nhn dat tái
djnh cu theo quy djnh. Do4y, UBND thành phô dê nghj h bà Nguyen Thj Mai
và 07 h gia dinh bj giãi tOa thuc dr an thüy din Däk R'Tih lien h Ban Quán
1 di,r an và phát triên qu5 dat thành phô dê duçic huông dan các thu tVc theo quy
djnh.
- Di vOi ni dung kin nghj chi trâ tin thu nhà: Ti Thông báo s
1 56/TB-UBND ngày 16/9/2013 cüa UBND tinh Dãk Nông ye kêt 1un cüa dông
chI Nguyen Düc Luyn, Phó Chü tjch UBND tinh tai cuc hçp ngày 11/9/2013,
có ni dung khAng djnh không xem xét M trçl tiêp tiên thuê nhà cho các h dan.
Do 4y, ni dung kiên nghj cüa cü tn là không có ca so dê xem xét, giâi quyêt.
18. Cfr tn Lê Vit Khtro'n, TDPS, phirông Nghia Phil: "TDP có mânh
dat chuyên dung, doàn thanh tra ye lam vic dã CO kêt 1un nhung chua dOng vOl
thrc te, chua phü hçip. Dê nghj xem xét li" và cfr tn Ha Thj Thão, TDP8,
phirrng Nghia Phil: "Dat chuyén dung cüa to dan phô 8 gOm 03 mânh dà có tir
näm 2001, truOc dO lam nba mu giáo cho các cháu. H cho dat dã duc giây
khen nguOi tot vic tot nhi.rng hin nay li xin 1i. Dé nghj các cap giãi quyêt dat
diem".
Trã 1b'i: UBND phumg Nghia Phü trá lOi tai Cong van s 287/IJBNDDC ngày 11/12/2020 nhtr sau: Hai kiên cüa 02 cü tn trên thirc té là 01 ni
dung ma cong dan dà cO dan thu duçc Thanh tra thành.phO giâi quyêt tti Báo
cáo so 06/BC-TTr ngày 15/5/2020 và duçic UBND thành phô giao cho UBND
phixOng NghTa PhO giài quyêt.
Tuy nhien, day là vi vic thuc din tnanh chAp dAt dai giüa h gia dInh
và tp the To dan phô 8 nên ngày 23/11/2020, UBND phi.r&ng NghTa Phü dã to
chuc cuc hçp dé giái quyêt nhung khOng có sir thông nhât. Do vy, UBND
phuOng Nghia Phü dâ huOng dan cac hO dan gui dan theo trInh t%r cüa pháp 1ut
v giài quyt tranh chap dat dai và cac hO dan và các cü tn dã hieu, thông nhât
giâi quyêt theo trInh tr ye tranh chap dat dai.
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19. Cif tn Phim Hung So'n, TDP3, phtrôrng Nghia Phil: Ngthi dan i
TDP6 nhiing có dat TDP3, khi lam ho sa dat yeu câu to truông k ngthi dn
dat. Can nêu rô trách nhim cüa van phông cap dat và trách nhim cüa ngiiM
dan dat.
Trã Ioi: Chi nhánh Van phông Däng k dt dai thành ph trâ l&i kin,
kiên nghj cüa cr tn tai Báo cáo so 59/BC-CNVPDK ngày 04/12/2020 nhu sau:
Theo quy djnh tai Diu 5, Nghj djnh s 43/2014/ND-CP cüa Chinh phü
quy djnh:
"a) Van phông dáng k3 dAt dcii Co ch&c náng thzrc hin dáng kj' dAt dai và
tài san khác gán lien v&i dát, xáy dtng, quán lj, cp nht, chinh lj thông nhát
ho sc' dja chInh và cci sá dü lieu dat dai; thông kê, kiêm kê dat dai, cung cap
thông tin dat dai theo quy a'jnh cho các tO chic, cá nhân cO nhu câu;
b) Van phOng dáng kj dá't dai cO chi nhánh tgi các quan, huyn, thj xâ,
thành phO thu3c tinh. Chi nhánh Van phOng dáng kj dat dai duqc thtc hin
chzc náng, nhim vy Va quyên hgncña Van phôñg dáng Jcf' dat dai theo quyét
djnh cua Uy ban nhan dan cap tinh
Theo do, Chi nhánh Van phông Däng k dt dai thành ph Gia NghTa là
Chi nhánh cüa Van phông Dang k dat dai tinh Däk Nông dtrcic thirc hin cac
chirc näng, nhim vii và quyên han cüa Van phOng dang k dat dai theo quyet
djnh cüa Uy ban nhãn dan cap tinh Dak Nông. Trong do do dac, 1p bàn do dja
chInh, ho so da chInh, xây drng co s& dü lieu dat dai, 1p ho so cap Giây chirng
nhn quyên si~ diing dat, quyên sà hu nhà và tài san khác gän lien vâi dat là
mOt trong nhUng hoat dng djch vi cüa Chi nhánh Van phông Dãng k dat dai
thành phô Gia Nghia duçic quy djnh tai khoán 3, Diêu 5 Nghj djnh so
43/20141ND-CP.
Mt khác, theo quy djih tai Dim 1.1, Khoàn 1, Diu 11, Thông tu s
25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 cüa B Tài nguyen và Môi trithng quy
djnh:
"Trzthc khi do ye chitit, can b3 do dgc phái phói hç/p vái ngwài dan dac
(là cOng chic dia chInh cap xà hoác can bô thOn, xOm, âp, to dan phô... dê dwov
hO trçx, hu'óng dan vic xác djnh hin trng, ranh giài th dyng dât,), cling vó'i
ngithi szc dyng, quán lj dat lien quan tién hành xác djnh ranh giO'i, mOc giói
thwa dat trên thwc dja, dánh dáu các dinh thia dat bang dinh sat, vgch son, CQC
be tOng, cc gO và 1p Ban mO tá ranh giái, mOc giO'i thta dat dê lam can ci
thirc hin do dgc ranh gió'i thza dát, dOng thO'i, yeu cau ngtrO'i si dyng dat
xuát trInh các giáy tà lien quan den thza dat ('cO the cung cap ban sao các giay
tà do khOng can cOng chzng, chzng thc,)."
Can cu quy .djnh trén, thI ngi.thi dn dac là cong chüc dia chInh cp xA
phu&ng hoäc can bô thôn. xóm, âp. to dan phô noi có dat có nhim vii phôi hçp
vâi can b do dac, ng1zi sir diing dat tién hành xác djnh hin trng, ranh giOi,
rnoc giài sir ding dat trên thrc dja và l.p Bàn mO tâ ranh giâi, mOc gii thüa dat
de lam can ct thirc hin do dac ranh gii thira dat theo quy djnh.
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II. Linh viyc quy hoch do thj; trt tu cãnh quan do thj, giao thông:
1. Cu tn Mai Th! Hng, TDP 2, phiroiig Nghia Thành: Can nhà gia
dInh tôi dang a näm trong dij an dithng Bäc .Nam (phIa sau. chUa Pháp Hoa) dã
xuông cap, sap siip do nhung không cho xây d'çmg, sirachfta? Cho tôi hôi d1r an
nay có triên khai nüa hay không? Khi nào triên khai dê Nhân dan duc biêt dê
on djnh cuc song.
Trã Ion: Don duing Bc NarnphIa sau chüa Pháp Hoa, UBND thành
phô dA giao cho Ban Quân l dr an và Phát triên qu5' dat thành phO lam chU dâu
ttr. Hin nay, Ban Quãn 1 di? an và Phát triên qu5 dat thành phô dã dê xuât dâu
tu trung han kê hoach tü 2021-2025.
D& vói ni dung v süa cha nhà a: Theo quy djnh cüa Lut Xây drng
ngày 18/6/20 14: "Dói vói cong trinh tha chfra, cái Igo, lap dat thiêtbj ben trong
cOng trinh khOng lam thay ctói kêt cáu chju 4c, không lam thay dOi cOng náng
sz'r dyng, khOng lam ánh hw&ng den rnOi tru'&ng an toàn cOng trinh thl duvc mien
cap giáy phép xáy dznig ". Vi 4y dê dam bâo cho gia dInh bà tiêp ti1c sü diving
can nhà nêu trên &rc an toàn, gia dInh bà có the süa cha nhUng vj trI hu hông
nng không lam thay dOi kêtcâu chju lc, không lam thay dôi cong nãng sü
ding, không lam ãnh hithng den môi trtrang an toàn cong trInh.
2. Cii tn Nguyn Thành Tip, TDP 10, phirOng Nghia Thành:
+ D nghj cái tao lai lông l du&ng vâ h thng din chiu sang tai khu
vc dung di b Ho Thiên Nga.
+ H thng cng thoát nuâc du&ng Mc Thj Buâi thumg hay bj tic khi
mixa lan? Dé nghj có phixang an xir 1 sam?
Trã lOi:
Di vâi h th6ng chiu sang, UBND thành ph dã chi dao cho phông
Quãn l do thj hem tra, sàa cha khäc phiic h thông chiêu sang tai khu vrc
dwing di b Ho Thiên Nga.
Di vth vic câi tao lông l dixang di b H Thiên Nga, triróc mt UBND
thành phô dã chi dao phông Quãn l do thj phôi hqp vâi Cong ty TNHH xây
dirng Nghia Ha (dmi vj d9n dçp v sinh tréndja bàn thành phO) thi?C hin cOng
tác dçp dçp, 9uét duang tai khu we nay. Trong thai gian tâi, UBND thành phô
sê xem xét, bô tn kinh phi dê cãi tao sra chüa nhftng doan bj hix hông.
Di vOi h thong cng thoát nuóc &r?mg Mac Thj Bu&i thithng hay bj tc
khi mua lan: Hin nay, UBND thành phô dã chi dao phông Quân l dO thj phôi
hçip vth dcin vi thi cong thi?C hin cong tác nao vet h thông cong thoát nithc
mixa trén dja bàn thành phô, trong do có hng miic du?mg Mac TM Bi.rOi (gôm:
Nao vet cOng và sira chüa các doan dä bj sat i& trong müa mua).
3. Cu tn Tang Ba Lanh, TDP 5, phu'o'ng Nghia Thành: D ngh hoàn.
chinh h thông cong thoát nithc dtthng Ton Due Thàng và duing Ngô May. Trãi
thãm them 01 lap be tong nhira nóng trên be mt duäng Ton Due Thäng (do?n
tr vông xoay HO Dai La den Din May Xanh). VI don duang hin nay xuãt
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hin nhiu gâ gitta diing gay mt an toàn giao thông cho các phucrng tin
tham gia giao thông trên dixing.
Trã 1èi: Dithng Ton Düc Thng phn mt du?mg dA dirqc du tu ttr lâu
hin tti xuông
UBNDthành phô dã dang k kê hoch trung hin trong giai
don 202 1-2025 dé nâng
stra chtta mt du&ng cüa toàn b tuyên &ring nay
bang thãm be tong nhira nóng, trong do két hqp dâu tu hoàn chinh h thông
thoát nixâc.
cap,

cap

fhthng Ngô May don xung dâo n,i h Gia Nghia hin ti dang trin
khai cong tác diêu chinh dir an dê bô sung kinh phi giâi phóng mt bang. Sau khi
thrc hin xong cong tác giâi phóng mt bang, UBND thành phô sê triên khai
hoàn thin h thông thoát nuâc và via he cüa tuyen dithng nay.
'

•

A

A

h

A
A
4. Cir tn Le Quan Y, to dan pho 5, phirong Nghia Tan:
Hiçn nay doan
&rông tü dOi pháo den câu gay xe chô dá tái trQng nng và chy nhanh dn den
don dirOng dã xuông cap nghiêm tr9ng, gay nguy hiêm cho ngithi dan xung
quanh. Ngii dan dâ dê nghj và phãn ánh nhiêu 1n nhtmg chua dixqc giâi quyêt.
Dê nghj các
xem xét, dâu tix sira chfta con dithng trén dê bà con nhãn dan di
lai thu.n tin hcm.
a

cap

Trã lôi: Du&ng ttr di pháo dn cu gAy phn mt &thng dA hr hông,
xuông cap trong qua trInh 4n hành sü dirng, UBND thành phô dA dixa vào ke
hoach dâu tu trung han trong giai doan 2021-2025 dê nâng cap si:ra chtta mt
di.thng cüa toàn b tuyên &thng nay (trong d, ñAm 2021 süa chtta dixmg tr
quôc l 28 thôn NghTa Thun, xA DAk Nia di di.thng tránh Gia NghTa).
5. Cfr tn Nguyn Tr9ng Lip, TDP4, phtrèng Nghia Trung: Doan
dithng truâc cong bnh vinda khoa tinh Däk Nông hix hông nng vói nhiêu ô
voi, 0 gà gay kho khän cho ngix?i dan khi tham gia giao thOng, dua don các bnh
nhân. Dê nghj cap có thâm quyên xem xét, sra chtta kjp th?iii.

Trã 1ô'i: LTBND thành ph cIA dAng k k hoach trung han d nâng cp sàa
chtta doan duang tnthc cong Bnh vin da khoa tinh DAk Nông trong giai doan
202 1-2025 bang thãm lai m.t diiang bang be tong nhra.
6. Cfr tn Dinh Thi Vn, TDP6, phirô'ng Nghia Trung: D nghj cp Co
thâm quyên xem xét, sira chtta duang vào sInh 3 cho Nhân dan chüng tOi, nhtr
hin nay di lai rat khO khan, nhât là vào müa mua.
Trã Iôi: DixOng vào SInh 3 là du?mg dan sinh, hin tai tuyn dixing nay
môt phân la &rcing
phôi d dam, phân con lai la duang dat Do diêu kiên
nguôn ngãn sách thành phO cOn nhiêu han chê nén chixa the dáp irng kip thai
vic süa chtta tuyên dithng nay. Trong thai gian t&i, UBND thành phô sê dua
ào ké hoach si'ra chtra và xin kinh phi hO trq cüa UBND tinh DAk NOng dê stra
chtta tuyên duing nay.
7. Cir tn Trn Quang Chfrc, TDP3, phirong Nghia Dirc: D nghj
UBND thành phô Gia Nghia xem xét
dt cong thoát nuóc don dixing hem
2, to dan phô 3, phuang Nghia Dirc.
cap

lap
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Trã lôi: UBND thãnh ph cia chi do phông Quân l do thj ph6i hçrp vâi
Cong ty TNHH xây dirng NghTa Ha và UBND phix?mg Nghia DCrc xem xét bô trI
them các thüng rác dé tiên hành thu gom rác cho các h dan tai khu vrc cCr tn
phân ánh; dông thai trong thai gian tâi sê tang cu&ng them so lan thu gom cüng
nhu có thông báo ljch thu gom ciii the cho cách dan tai phu?mg Nghia Dirc và
trén toàn dja bàn thành phô Gia NghTa dirçic.biêt.
8. Cu tn Nguyn Hüu bang, TDP5, phtrrngNghia Dfrc: D nghj Nhà
nuóc h trçi kinh phi sira luông dan sinh ti to dan phô 5 dê phiic vii di iai cüa
bàconnhândân.
Trã 1è'i: Duing t dan ph 5 là dithng dan sinh, hin tai tuyn duang nay
mt phân mt dix?mg ciA duxçic cüng hóa, phân con lai là du?mg cap phôi cia dAm.
Do diu kin nguôn ngân sáchthành phô cOn nhiêu htn chê nên chua the dáp
1mg kjp thai vic si:ra ch&a tuyên dithng nay. Trong thai gian tói, UBND thành
phô sê dua vào ké hoch slra cha và xin kinh phi h trçl cüa UBND tinh DAk
Nông dê süa cha tuyên duang nay.
9. Cfr tn Nguyn Thj Thu, t dan ph6 2, phirô'ng Nghia Due: Con
duang Cao Thng, to dan phô 2, phuang Nghia ?lrc, mu'a ngp nu'óc do hç
thông thoát nuàc kern, dê nghj các cap có. thâm quyên khãc phc.
Trã kri: Hin nay, UBND thành ph ciA chi do phOng Quãn l' do thj
phôi hcip vài don vj thi cong tiên hành nao vet h thông cOng thoát nixOc mu'a
trén dja bàn thành phO, trong do cO h thông cong thoát mua ti dithng Cao
ThAng, to dan phô 2, phuing NghTa Dlrc. Sau khi khAc phiic xong, s dam bâo
viêc thoát nuâc tai khu virc nay.
10. Cfr tn Han Xuân Blnh, TDP4, phirOng Nghia Dfrc:
+ Dixing éng thoát miâc Khu tái djnh Cu Dk Nur B tr nba Ong Han
Xuân BInh den nhà ông Trân VAn Sin dài khoãng 200m ciA hu hông nng, dê
nghj cap có thâm quyén quan tam sCra chgra.
+ D nghj cAp có thm quyn dt ten &thng, s nhà cho bà con nhân dan
và chinh trang lai dO thj, lát via he ti khu Tái djnh cu Däk Nur A & B.
Trã 1?ri:
- Dixang trong khu tái djnh cu Dk Nur B do Ban Quân l dir an cong
trInh Giao thông, Dan diing, Cong nghip tinh DAk Nông lam chIt dâu tu hin tai
chua bàn giao cho UBND thânh phô quãn l, sIr ding. Vic nay, UBND thành
phO cong ciA có nhiêu Cong vAn gl'ri các don vj chIt dâu tu sam hoãn thin các thu
tiic hO so và hin truang dê bàn giao nhung den nay vn chua bàn giao cho
UBND thành phô quãn 1, sIr ding theo quy djnh, dan den khó khAn trong cOng
tác quãn l, bão trI các tuyen duorng.
- V vic dt. ten duang, s nhà cho bà con nhân dan và chinh trang 1i do
thj, lát via he ti khu Tái djnh cu DAk Nur A & B: Hin nay Hi dOng nhân dan
tinh DAk NOng mâi thông qua Nghj quyét dt ten du&ng phO tren dja bàn thành
phô Gia NghTa. Tren co sO có ten duxOng, UBND thành phô sê chi dao UBND các
xA,phuOng 1p danh miic các h gia dInh dé gAn biên so nba theo quy djnh. Vic
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triên khai lát gch via he dA dixçic UBND thành ph däng k danh mvc dâu tu
trung htn giai dom 202 1-2025.
A
11.Ctr tn Nguyen Th • ho,
TDP5, phm:rng Nghia Dire: DeA ngh UBND
thành phô Gia Nghia theo bàn do phãn khu m& rng phng NghTa Dirc, ch
nào khOng quy hoach dê nghj UBND thành phô kién nghj vài UBND tinh Dàk
Nông cho Nhân dan chuyêndôi miic dIch sà diing dat tir dat nông nghip sang
dat & on djnh (thô cu), dc bit d9c hai ben du&ng Trân Phü (QuOc 1 28 tir km
02 den km 06) dé cho Nhân dan &rçvc chuyên dôi dat, lam an phát triên kinh tê.
Trã 1ôi: D an quy hoch phân khu t 1 1/2000 phu?rng NghTa Düc ma
rng hin nay do S& Xây dirng tinh Däk Nông lam chü dâu tu thirc hin 1p quy
hoach; phtm vi cüa do an bao gôm toàn b dja giài hành chInh phu&ng NghTa
Dirc là 1697 ha và 243,9 ha din tIch thuc dja giói hành chInh xä Quâng Thành.
Trong do, dã bao gôm các vj tn quy hoch dat a hin trng; dông th&i dOi vâi
phm vi dcc hai ben tuyên du&ng Trân Phü tir km 02 (qua trgi giam cong an
thành pM) den hêt dja phn phix&ng Nghia Drc, nhiing vj tn thun lçii ye xây
dirng dã duçic quy hoach bô trI dat & dc hai ben tuyên du&ng t?o diêu kin cho
ngucii dan Hiên nay do an quy hoach phân khu ty lê 1/2000 phuong NghTa Duc
m& rng dâ di.rcic Sâ Xây drng phôi hçip vol UBNDphu&ng NghTa Düc cong bô
dir tháo do an quy. hoch t?i tri1 sO UBND phix&ng de lay kiên gop cng dông
dan cu trong khu virc 1p do an, sau do SO Xây dirng sê tong hçp kiên, xem xét
diêu chinh cho phü hqp truOc khi trInh UBND tinh phê duyt theo quy djnh.
12. Cir tn Lê Vit Khirong, TDP8, phirô'ng Nghia Phü: T dan ph6 có
don thrOng dat, müa mixa con em di hçc rat khó khan. Dê nghj cap trên xem xét
nguôn von dê h trq cho nguOi dãn lam duOng.
Trã lo'i: DuOng t dan ph 08, phuOng Nghia Phü là duOng dan sinh,hin
ti tuyn thrOng nay là thrOng dat. Do diêu kin nguôn ngân sách thành phO cOn
nhiêu h.n chê nén chua the dáp üng kjp thOi vic süa cha tuyên thrOng nay.
Trong th&i gian tOi, UBND thãnh phô sê thra vào ké hoch süa chüa và xin kinh
phi h trçr cüa UBND tinh Dãk Nông dé süa chra tuyên thrOng nay.
13. Cfr tn Nguyn Due Thun, TDP2, phirO'ng Nghia Phü:
- Ti dan ph có mt s dotn duOng dã xuing cp nghiêm trçng, ngixOi
dan dâ dóng gop dê sàa thrOng. Mong các cap xem xét ho trçl kinh phi dê giüp
nguOi dan lam thrOng giao thông nông thôn.
- Khu tái djnh cu Cong an tinh xây dung tO rt lâu, hin tai nithc và dt dá
trôi xung vuOn ry cUa nguOi dan, dc bit là khu virc h hxu. To dan phO dã
11D bien bàn nhting h bj ãnh huOng gui len phirOng, phuOng dA gui len cap trên
nhi.rng vn chua disçc giâi quyêt. Dé nghj nhanh chóng giâi quyêt cho nguOi
dan.
Trã IOi:
- DuOng t dan ph 02, phithng NghTa Phü là duOng dan sinh, hin ti
tuyên thrOng nay dã duccc Nhãn dan dóng gop kinh phi sOa chüa. Do dieu kin
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ngun ngân sách thàn.h ph6 con nhiu hn ch nên chua th h trçl kinh phi cho
Nhân dan khu virc dê thirc hin nâng cap si'ra chita dll?Llng nêu trên.
- Khu tái djnh cir Cong an tinh do Cong an tinh Dk Nông lam chü du ti.r.
Dôi vói vic nuâc và dat dá trôi xuông vun ry cüa ngui dan, UBND thành
phô dAchi dio UBND phuing Nghia Phü thông kê và có kiên nghj vâi Cong an
tinh Dãk Nông dê xi:r 1 cho các h dan bj ành hrnrng. Trong th?ri gian tOi,
UBND thanh phô tiêp tuc kiên nghi vth Chu dau tix dê gial quyêt kiên nghi cua
các h dan bj ành hiiâng thèo uy djnh.
14. Cfr tn Phm Van Tan, TDP3, phirè'ngNghia Phil: Don khiêu ni
ye moe l gii dithng Nguyen Tat Thành dã khiêu kin den nay là 13 nãm
nhung van chtra duçc giài quyêt, dê nghj nhanh chóng trã iOn.
Trã lôi: Ni dung kin nghj cüa cü tn lien quan dn d1r an duOnng H ChI
Mirth duçic triên khai thrc hin tU näm 2007 và Don vj thirc hin cong tác bôi
thiiOnng, giái phóng m.t bang là Hi dông bôi thuOnng, giâi phóng mt bang thj xã
Gia Nghia (nay là Ban QLDA và Phát triên qu9 dat thành phó). Qua trInh thyc
hin, don vj 1p phiiong an không nhn ducic don khiêu nti nhu kiên nêu trên
ma chi nhn dtrçic don kién nghj tp the cüa 18 h dan thuc to dan phô 3,
phuOnng NghTa Phü (trong do cO cü' fri Phgrn Van Tan) ye vic kiên nghj lien
quan den vic áp giá bôi thixOnng tài san, 4t kiên true trên dat và Don vj thirc hin
cong tác bôi thirOnng, giãi phóng mt bng dâ trà• Rn tai Cong van so 139/CVBTGPMB ngay 02/10/2008 Nôi dung kiên nhi truoc day không hen quan den
mOe l giOni nhii ni dung ti buOi tiêp xüc cCr tn. Vi 4y, dê nghj cCr tn kiêm tra
1i và cung cap các ho so lien quan (nêu co) cho Ban Quãn l' d1r an và Phát triên
qu5 dat thành phO dê xem xét, giài quyêt theo quy djnh.
15. Cu tn Nguyn Van Hôa, TDP7, phtrông Nghia Phü: Trên dja bàn
tO dan phô có nhâ nuOi yen, xây di.rng lan chiêm ra dix&ng, dé nghj các co quan
chiTrc näng sam kiêm tra và xü l.
Trã lOi: UBND thành ph dA chi do UBND phuOnng Nghia Phi, Di
Quân l trt tir cãnh quan thành phô kiêm tra, xà 1 theo quy djnh.
16. Cu tn Nguyn Nhã Hãi, TDP5, phirOng Nghia Phü: UBND thành
phô dà thông qua quy hoch chi tiêt, phân khu tái djnh cu. Dê nghj gi nguyen
quy hoach dê bà con yen tam, tránh tInh trng nhu khu 14.9; ch nào quy hoch
hoc khOng quy hoach thI gi nguyen hin trng.
Trã Ioi: Hin nay trên dja bàn thành ph Gia NghTa dã Co quy hoach
chung do thj Gia NghTa duqc UBND tinh phé duyt tai Quyet djnh sO 1 292/QDUBND ngày 14/8/2013 bao phü tren toàn b dja giOni hành chInh thành pho Gia
Nghia; trén co sOn quy hoch chung dja bàn thânh phô Gia Nghia dã triên khai
l.p hon 55 do an quy hoch chi tiêt, quy hoch phân khu, tOng din tIch 1p quy
hoach chi tiêt den thOni diem hin nay là 4.442 ha, chiêm t' l 69,33% so vOni
tong din tIch dat ni thj 6.407ha cUa thãnh phô Gia NghTa. Các do an quy
hoch chi tiet nêu tren phân lan là trien khai cOng tác chinh trang do thj, bô trI
dat a khu dan cu, qu dat cong cong, qu dat kêu gçi dâu ti' dr an tren dja bàn
thành phô Gia NghTa. Den nay, qua qua trInh triên khai hau bet các dO an quy
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hoch chi tit trên dja bàn thành ph Gia NghTa du duc gift nguyen, It có sir
thay dôi so vâi phé duyt ban dâu. Vic thay dôi chi drçic thrc hin khi có
kiên cüa cong dông dan cu hoc diêu chinh cho phü hçp vâi tInh hinh phát triên
kinh te - xã hi cüa thãnh phô theo tüng giai don, thôi k' nhäm phiic vit 1i Ich
phát triên kinh té cüa thành phô và lçii Ibh cong dng dan cu tai khu vrc cn diu
chinh. Day là thông tin ye diêu chinh các do an quy hoch, UBND thành ph
thông tin den cà tn duçic biêt.
17. Cir tn Doàn Ng9 Mnh, TDP5, phtrongNghia Phü: Dr an du?ng
dâu nôi du?mg Lê Hông Phong vào trumg tiêu h9c den nay van chi.ra xong, lam
ânh hix&ng den di song cüa ng.thi dan, gay 'üc xiic trong Nhân dan. Dê nghj
nhanh chóng hoàn thành con dithng nói trên.
Trã 1è'i: Tuyn &rông vào tru?mg Tiu h9c phuäng NghTa PhU hin dang
triên khai thi cong phân nên dung. Trong qua trInh thi cong do bj ânh hthng
bâi di djch Covid-19 nén phãi giân each xã hi theo Chi thj cüa Thu tuàng
ChInh phü tü thyi gian tháng 02/2020 den hét tháng 04/2020; tuyên dumg th%rc
hin trên Ca so 4n dng nguôi dan hiên dat mO duOng, vi 4y phãi mat thai
gian trong cong tác 4n dng mt so h dan dông thi4n hién dat mO duOng. Mt
khác do vuOng mOt so tri din cüa Din 1irc chm di dai. UBND thành phô dã
chi dao chü dâu tu lam vic vOl cac ben lien quan dé phôi hqp triên khai thirc
hin, dông thOi don dOe nhà thâu tiên hành thi cOng hoân thin phân mt duOng
dê phiic vii vic di li cüa nguOi dan. Theo tiên dt tuyên du?mg s hoàn thành
tru&c ngày 30/01/202 1.
18. Cu tn Nguyn Nhã Hãi, TDP5, phtrôrng Nghia Phil: Con thrOng
dâu nôi tO thrOng Le Hông Phong qua phirOng Quãng Thành nguOi dan dã lap
dat lam khuât tam nhIn. Dê nghj xem xét giâi quyêt dê thông thoáng con thrOng
cho ngu?i dan luu thông.
Trã 1ô'i: Qua kim tra thirc t và lam vic vOl cir tn Nguyn Nhã Hài, vj
trI nguOi dan lap dat che khuât tam nhIn tai con thrOng dâu nôi duOng Lê Hông
Phong vOl thrOng tránh do thj Gia NghTa thuc dja bàn phuOng Quâng Thành.
Do do, UBND thành phô clii dao UBND phuOng Quâng Thãnh kiêm tra, xO 19
theo quy djnh.
19. Cur tn Nguyn Thanh Hung, thôn Tan Phirng, xã Dãk R'Moan:
Các cp t.o diu kin xây drng cho thôn Tan Phuang tuyn thrOng tWc
chinh 100% von nhà nuOc.
Trã lôi: UBND thành ph dã chi do phOng Quân 19 do thj phi hp vOl
UBND xã Däk R'Moan kiêm tra, khâo sat len phuang an thiêt kê tuyen thrOng
thôn Tan Phuong, xã Däk R'Moan. Hin nay, vOn dâu tu tO ngn sách nhà rnxOc
cO hn không có chi phi giá! phóng mt bang, do do nhäm phát triên h thông
giao thOng, kinh te xä hi khu vrc tren, UBND thành phO dâ chi dao UBND xä
Däk R'Moan to chOc h9p dan, vn dng các h dan bj ãnh huOng hien dat de
lam thrOng, vOl chü trucrng nhà nuOc dâu ti.r, nguOi dan dixçic hirOng lqi tO di,r an
hin dt và tài san v.t kiên trãc trên dat.
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20. Cu tn Nguyn Van Phfrc, thôn Tan An, xã Dãk R'Moan:
- Dixô'ng Ngm 18 di thôn Tan Phii, xã Dk R'Moan chua bàn giao
nghim thu Cong trInh dâ có chO sit lün. Dê nghj co quan chi1rc näng xem xét,
giám sat chat hrçng thi COng cong trinh. Be nghj UBNDthãnh phô chi dio don
vj thi công, thi cong tiêp tuyên &r?mg don tü câu Ngâm 18 vào trrnTmg THTHCS Be Van Bàn theo tinh than kê hoach hoàn thành trong thãng 11/2020.
- Vic các h dan dâ hin dt d lam muang tiêu thüy tuyên duông tü
Ngãm 18 vào thôn Tan Phü, dê nghj UBND. thành phô xây drng mizong be tong
dê tránh gay thit hai sói lOr dat và cay côi boa màu cüa nhân dan.
Trã 1ô'i:
- Tuyn du&ng t1r Ngm 18 di thôn Tan Phü UBND thành ph giao phông
Quân 1 do thj lam chU dâu tu. Hin nay, don vj thi cong dang triên khai thi cOng
doan tuyên trixâc cong trtthng Trung h9c co sOr Be Van Bàn. Theo kê hoach
cong trInh thi cOng xong tnrOc 31/12/2020. Vê vic cü tn kiên nghj, UBND
thành phô dã chi dao phOng Quân 1 do thj, don vj thi cong và don vj giám sat
thng cu?mg cong tác kiêm tra, giám sat dam bâo dung thiêt ké và chat krçmg
cong trinh theo quy djnh. Nh&ng vi trI khOng dam bão chat hrçrng sê không to
chi.rc nghim thu và yêu câu khac phiic th l.
- NhUng vi trI các h dan dA hin dt d lam muong thoát nixc xung ha
kru, UBND thành phô dâ chi dao don vj thi cOng day nhanh tiên d, hoàn thành
các hang miic cong trInh truOc khi hêt han hçip dông, trong do cO hang mvc gia
cô muung thoát nuâc xuOng ha luu bang tarn be tOng xi máng, dam báo thoát
ntràc vào müa mua.
21. Cu tn Cu Xuân Toán, thôn Tan An, xã Oak R'Moan: Tuyn
dtr&ng t1r Ngâm 18 vào thôn Tan Phñ, don vj thit kê không barn sat vâi chinh
quyên dja phirong, dan den nhiêu doan can thiêt kê ränh d9c không thiêt ké, di
thiêt kê rãnh ngang lam gI?. Co chô con dithng chi di vào 01 h dan thI thiêt kê
01 cOng d9c (tOn vài chic triu dong), CO chô du?mg xOm di vào han chiic h
dan thI lai không thiêt kê cOng d9c. Vic thi cOng dithng tôi thây sao ma qua
nhiêu nhà thâu 4y. Be nghj xem 'a näng lc nhà thâu ban du.
Trã lôi: Cong trInh:,Nâng cap, sira chUa dtr&ng tir cu ngm 18 dn ngâ
ba bon DAk R'Moan, xã Däk R'Moan do phOng Quãn l do thj lam chü dãu tu.
Trong qua trinh kháo sat thiêt ké, don vj tu van dã phOi hçip vài UBND xã Däk
R'Moan khão sat hin trng tuyên du?ing. Trên co sà khâo sat don vj du'a ra
phuong an thiêt kê dam bâo dñng theo tiêu chuân thiêt k duOng giao thông
nOng thOn. Nhüng vj trI giao viii du?mg dan sinh, don vj dâ thiêt ké cong dcc
dy tam dan dé dam bão vic thi cOng. Ngày 26/6/2020, UBND thành phô chi
dao phOng Quân i do thj chü trI phOi hqp vói UBND xA Däk R'Moan và các h
dan tuyên duäng di qua tiên hành kiêm tra, khão sat nhng vi trI bt cap. Trong
dO cO bô sung mt so vi tn giao vOi du&ng dan sinh chua thiêt kê h thông cong
dc dê d bão vic Iuu thông cUa ngu?i dan.
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Cong trInh: Nâng
s1ra chUa dis?ng tü câu ngm 18 dn ngâ ba bon
Däk R'Moan, xA Däk R'Moan, UBND thành phô giao phông Quàn 1 do thj lam
chü dâu tu. Dcm vj nhà thâu tróng thâu thi cong là Lien danh Cong ty TNHL-I
Djch viii và XD Linh Phát và Cong ty TNT-TH MTV Xây dirng Tnrng Nguyen,
vy UIBND thành ph thông tin dé cir tn duçic biêt.
cap,

22. Cw tn Nguyn Van Son, TDP
Thlnh, phu*ng Quãng Thành:
Quôc 1 14 là doan duing giao thông huyêt mach cüa Tây Nguyen, tuy nhiên,
khi di ngang qua TDP Tan Lgtp, phithng Quãng Thành lai có 1 don du&ng khi
miza xuông bj trüng rnrâc sâu vi không Co lôi thoát nuâc, gay nguy hiêm cho
ngu1i tham gia giao thông. Vy kInh mong các
có thâm quyên nhanh chóng
Co phiiong pháp xr trI chO trüng do dê nhân dan thun tin hon khi tham gia
giao thông.
Tan

cap

Trã lôi: Dung Quc 114 do Sâ Giao thông vn tâi tinh D.k Nông quân
12, bão tn hang näm. Trên tuyên xuât hin mt
vi trI tii thüy lam ãnh hi.rông
den thoát rnrâc, gay mat an toàn giao thông, mat m5' quan do thj. Vic nay,
UBND thành phô dä cO van bàn kiên nghj Sâ Giao thông 4n tâi, dOngthii 1p
danh mvc các vi tn tii thüy báo cáo dê So Giao thông 4n tâi duqc biêt và chi
dao cac don vj có lien quan thirc hin vic xi:r l thoát nuOc trên tuyên dung
nay.
so

HI. Vé Linh vyc nông nghip, thirong mi, nithc sch, v sinh môi
trirông:
1. Cu tn Nguyn Th1 Hnh, TDP 10, phirong Nghia Thành: Tôi buôn
bàn tai Chçi Gia Nghia, nhà thâu then tiên cüa gia dinh tôi 3 näm nhixng chua bô
trI kiôt 1i cho gia dInh tôi?
Trã 1ôi: Hin nay, ch Gia NghTa dang trong giai don du tu xây dirng,
chua hoàn thành dua vào sr dirig. Nba dâu tu chua trInh cap có thâm quyên phé
duyt phuong an di d?ii các h tiêu thuong tü chg Gia Nghia (cü) len chg Gia
Nghia (mOi). Quatrao dôi vOi Côngty Co phân
dimg GIQ, den nay Cong ty
dâ chi vj trI ki ôt
cho bà Nguyen Thj Hnh và dang hoàn tat các thu tic dê
trInh
cO thâm quyên phê duyt phtrong an dira chç Gia NghTa (mOi) vào hot
dng.
Xay

(sap)

cap

Ngoài ra, d dam bâo quyn và lgi Ich hqp pháp cüa gia dInh, d nghj bà
Nguyn Thi Hanh lien he true tiêp vol Cong ty Co phân Xây dung GIQ dê ducic
giâi quyêt các van dé lien quan den hcip dông hoc các thOa thi4n khác (nêu
•
A
A
_
2. Cir tn Le Th! Bich Hong, TDP - 3, phirong Nghia
Dire: De ngh tang
cithng
rae, don duing tü km 02 den km 06 bO trI them mt den hai diem lay
rae và thông báO cii the thôi gian
rae, vi hin nay chi có mt
rae và xe
diem ti km 02, dan den qua tãi, lam ânh huOng v sinh môi trizng.
co).

•

A

lay

lay

lay

Tnã lôi: UBND thành ph dä chi dao phOng Quán 1 do thj phi hçip vOi
Cong ty TNHH xây dimg Nghia Ha và UBND phixmg Nghia Due xem xét bO tnI
them các thüng the dê tiên hành thu gom rác cho các h dan ti khu vrc cO tn
phãn ánh, dng thOi trong th?ii gian tâi së tang cu?ng them lan thu gom cUng
so
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nhu có thông báo ljch thu gom ci th cho các h.dân tai phuông Nghia Düc và
trén toàn dja bàn thành phô Gia Nghia duçc biêt và theo döi.
3. Ctr tn Nguyn Thi Thu, to dan ph 2, phurng Nghia Dfrc: Dê nghj
cong ty thu gorn rác thai tai cong tru&ng tiêu h9c Nguyen Thj Minh Khai tránh
müi gi? cao diem cüa phi huynh dua don con em.
Trã 1ôi: UBND thành ph dã chi dao phông Quàn 1 dO thj phi hçp vói
Cong ty TNHI-I xây dirng Nghia Ha xem xét diêu chinh ljch thu gom rác thai rác
thai tai cOng trithng tiêu h9c Nguyen Thj Minh Khai tránh müi gi0 cao diem
nhäm dam bâo v sinh mOi tru6ng cho các phii huynh dira don con em tai
tru1ng.
IV. Linh vic din sinh ho*t, din chiêu sang do th1:
1. Ctr tn Dinh Thj Vn, TDP6, phu'ô'ng Nghia Trung: f ngh du ttr
du&ng diên vào khu virc sinh 3, vi hin nay các h dan chüng tôi tir kéo diii qua
xa, không dü din phiic vii cho gia dInh sinh boat. Rat mong các cap quan tarn
giái quyêt.
Trã 1ô'i: UBND thành ph dã chuyn kin, kin nghj cüa cü tn dn Din
hrc Gia Nghia và Din hrc Gia Nghia dã trâ ki nhu sau: Khu vrc nay có
khoâng 60 h dan hin dang sü diing din tü TBA T168(DD478DNO) 100kVA22/0,4kv và TBA T322(DD476DNO) (75+31 ,5)kVA-22/0,4kV. Tuy nhiên cO
mt sO h dan sinh song rat xa luOi din, ththng day sau cong tG dài tiêt diii dày
nhó nên có thai diem din áp thâp. Tnrc mat dê dam bão din áp phiic v'J sinh
hoat, dê nghj các h dan thay day có tiêt din Ryn, trong qua trInh thi'c hin nCu
cn các h dan lien h Din 1irc Gia NghTa dê duc h trcy tu van. Trong thôi
gian tâi ngành din se xem xét dâu ti.r luOi din tai khu virc nay.
2. Cu' tn Nguyn Th1 Thu, to dan phô 2, phtro'ng Nghia Dü'c: Con
du&ng A Ma Hao, to dan phô 2, phung Nghia Dirc, h thông din duOng cháy
hêt bong dà tü lâu, dé ngh co quan chirc nàng xr 12 ngay cho Nhân dan.
Trã lôi: UBND thành ph dà chi dao phông Quàn 1 dO thj tin hánh khãc
phiic sOm h thông din chieu sang tai dung Ama Jhao theo kiên phän ánh
cüa cir tn.
3. Cu tn Han Xuân BInh, TDP4, phirong Nghia Dire: Doan du'?rng nôi
khu tái djnh Cu Dàk Nut A & B dài khoãng 1 km chua có din chieu sang?
Trã lôi: Di.nng ni tr tái djnh cu D.k Nur A sang tái djnh ci.t' Dàk NurB
do Ban Quàn 1 dir áncông trInh Giao thông, Dan diing, COng nghip tinh Dàk
NOng lam chü dâu tu chua duçic bàn giao cho UBND thành phô quãn 1, su
diing. Hin tai tuyên thrOng chua duçic dâu tu h thông din chiêu sang. Vic
nay UBND thành phô së kiên nghj den Ban Quân 1' dir an cong trInh Giao
thông, Dan diing, Cong nghip tinh Däk NOng sóm dâu tu h thông din chiêu
sang ho.c hoàn thin thu tic bàn giao cho UBND thành phO quãn 1 dâu tu theo
quy djnh.
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4. Cu' tn Lê Vit Khirorng, TDP8, phtrông Nghia Phé: TDP 8 dang
ducic hithng mçi chê d cüa thành phô nhung hin ti ngi.thi dan vk dang ding
din ciim, dã kiên nghj nhiêu lan nhung van chua duçic giâi quyêt.
Trã 16'i: UBND thành ph cia chuyn kin, kin nghj cüa ct'r tn dn Din
hrc Gia Nghia và Din hrc Gia NghTa trâ ku nhu sau: Khu vçrcnay có khoãng 18
h dan dang sà ding din tir TBA T279 (DD472DNO) -l60kVA-22/O,4kV, các
h dan tai day sinh song rai rác lam rning ray trên din tIch rng, dan Cu song
thành c11mriêng rê nén rat khó khán trong cong tác dâu til krâi din, truâc mat
chiia the dâu tu luOi din ti khu virc nay do hin nay ngành din dang t.p trung
von dâu Ur cho các khu vrc dôrig dan cu nhung chisa có din.
5. Cii' tn thôn Nghia Thun, xã Däk Nia: D nghj Din 1c di dñ tnii
din trung áp tai thôn Nghia Thu4n, hin nay tri din qua thâp gay mat an toãn
cho các h dan trong khu vrc dan cu.
Trã 161: UBND thành phi ciA chuyn kin, kin nhj cüa cCr tn dn Din
lujc Gia Nghia và Din hrc Gia Nghia trá Ru nhu sau: Tuyên du?mg din 22kV tr
tru 77 den trii din so 79 thuc DD47ODNO duçuc duia vào In hành sir diing tü
trtrâc nhtng nAm 2006 cap din 'cho nhà may thUy din Dông Nai 3&4 và du.rçic
bàn giao laj cho ngành din quàn l vn hành näm 2015. Tuyên du?ing day nay
duçuc ngành din thuxàng xuyên nâng cap bâo duo'ng, các vj trI thâp ciA dixçic lAp
chiip dâu tri nhàm dam bâo hthi din 4n hành an tcàn và không gay nguy hiêm
den tInh mng con nguxori. Tai khu vrc nàyngithi dan thu?mg xuyên xây dçng
nhà i lan chiêm hành lang luói din gay mat an toàn, trithc mAt dê dam bào an
toàn dê nghj các h dânkhông &rcic xây drng nhà u vi phm hành lang luâi
din cao áp. Vic di chuyên các d'ithng day nay ra dcc dithng giao thông là chua
the thirc hin ducuc do hin nay ngành din dang gp khó khAn ye nguôn von.
V. V giáo diic và dào tao:
1. Cfr tn Nguyn Ngçc Thu - Th,i din cho m)t so cm tn cüa TDP 4,
phirô'ng Nghia Trung:
- Hin nay mt s tru?ung hc trên dja bàn phuông dang muçun danh cUa
hi Phui huynh hçc sinh dé tO chirc lam thu các khoân qu theo yêu câu cüa nhà
truung dê nghj các cap có thâm quyên xem xét và kjp th?ii xü l.
- Vic nuôi heo dAt cüa các tru?mg hçc ciA dua theo bnh thành tIch do do
tao áp lurc cho Ca phii huynh và hc sinh.
Trã 16i:
- Di vâi kin nghj v vic thu các khoãn qu5' tai các truYng hoc: Can cü
Cong vAn sO 1422/SGDDT-TCCBTC ngày 01/10/2020 cüa So Giáo diic và Dào
tao tinh Dk Nông v vic hi.rOng dn th?c hin các khoán thu tai các ca sO giáo
dic trên dja bàn tinh DAk Nông, Uy ban nhân dan thànhphô Gia Nghia ciA chi
dao phOng Giáo dic và Dào tao ban hành Thông bao so 795/TB-GDDT ngày
13/10/2020 v vic thurc hin các khoàn thu tai các ccu sO giáo diic trên dja bàn
thành ph Gia Nghia nh&m huOng dn các dan v truOng hc thirc hin dung các
khoán thu theo quy djnh cüa các trithng hoc. Dê chân chinh tInh trng lam thu
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ti các trucng h9c, UBND thãrih ph d nghj cà tn chi rô vic lam thu ô các
khoân qu' nào, tai dcin vj truàng h9c nào dé co biñ pháp kiêm tra, xir 1 nêu có
tInh trng theo phãn ánh cüa Cu tn.
- Vic nuôi heo dt cüa các tnrng hc là phong trào tit kim giüp b?n
nghèo den trithng tir lâu dã tri thành mttrong nhfrng hott &)ng thuông niên
cüa hçc sinh các tnithng tiêu hQc trén dja bàn thành phô Gia NghTa, day là mô
hmnh không chi mang nghia giáo di1c ye tinh than doàn kêt, tuang than tuing
áî, là lãnh düm lá rách ma con giáo diic h9ô sinh nãn cao thüc, trách nhim
cüa mInh dôi vâi cong dông. Hmnh thüc xiuôi heo nhu: Bang cách tiêt kim tr
tin qua v.t, ké hoach nhO cüa các bjn h9c sinh, trên .tinh than tr nguyen không
quy djnh bat buc. Day là hoat dng phôi hçip gita Hi ch thp dO và Doàn
thanh niên các tru?Yng h9c thrc hiên theo Thông tis so 07/2014/TT-BGDDT
ngày 14/2/2014 cüa B Giáo dc va Dào tao ye quy djnh hoat dng chit thp dO
trong trumg h9c.
VI. V cong tác giãi quyt thu tyc hành chInh:
1. Cir tn Nguyn Ngçc Thu - Di din cho m@ s6 cfr tn ella TDP 4,
phtrông Nghia Trung: Mt so can b van phOng dang k dat dai thumg xuyên
hách djch, nhiing nhi&t, dun day trách nhim khi than dan tâi giao djch. Cu the
vüa qua có can b cüa phiz&ng lam thu ttc dat dai ho so dã day dO ma van bj
sách nhiu và 5 lan 7 hrqt trã ye. Phâi nh den lânh dao UBND thành phô can
thip lüc do mâi lam cho thà hOi rang Nhãn dan nhu chüng tôi thI hách djch den
cinào?
Trã loi: Chi nhánh Van phOng Dàng k d.t dai thành ph trâ Ru kin,
kiên nghj cOa cü tn Nguyen Ng9c Tâu tai Báo cáo so 591BC-CNVPDK ngày
04/12/2020 nhtr sau:
Kin nghj cOa cir tn Nguyn Ng9c Tâu không nêu clj th nhitng can b
gay nhUng nhiêu, dun day trách nhim khi Nhãn dan tài giao djch cOng nhiz ho
so thu tiic hãnh chInh bj chuyên trá nhiêu lan, do dO Chi nhánh Van phOng Däng
k dat dai thành phô Gia NghTa không cO dO Co sâ dê trã iOn. Chi nhánh Van
phOng Dàng k dat dai thành phô Gia NghTa sê ghi nhn, tiép thu kiên phán
ánh cOa cO tn Nguyen Ngçc Tâu và dâ chi dao, quán trit, chãn chinh tác phong,
lê lôi lam vic và thai d phic vii nhân dan den toàn the can b, nhân viên trong
Chi nhánh dé thijc hin tot cong tac cái each hành chinh cOng nht.r không dê xày
ra tInh trng nhflng nhieu, dOn day trách nhim khi giãi quyêt ho so cOa ngtthi
dan.
D& vOni nhitng can b, nhan viên Chi nhánh Van phOng Däng k dAt dai
thành phô cO thai d nhOng nhiu, dOn day, gay khó khän khi giâi quyêt ho so
thI dê nghj ccr tn khi phãn ánh, kien nghj nêu rô hQ ten, chuc v11 dé &rc Chi
nhánh Van phông Dàng k dat dai thành phô xO 1, chãn chinh theo quy dj'nh.
2. Cfr tn Tnn Hu Trung, thOn Phü Xuân, xã Dk Nia: Các cap,
ngành quan tam den vic cãi cách hành chmnh ye däng k và xóa the chap, tách
thOa... can rOt ngän thOni gian xO l ho so, thu tiic.
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Trà Iôi: Chi nhánh Van phóng Däng k dt dai thành ph trâ li kin,
kiên nghj cüa cCr tn tai Báo cáo so 59/BC-CNVPDK ngày 04/12/2020 nhu sau:
Cong tác cãi cách thu tic hành chInh dirqc Chi nhánh Van phông dang k dat
dai thành phô Gia Nghia quan tam chi dao sâu sat, kjp thii. Vic cp nht, triên
khai các van bàn pháp 1ut dirqc thiic hin thing xuyên và lien tiic thông qua
các phân mém van phông din tü, hp thix din tà.
Các thu tiic hành chInh và khoãn thu phi, i phi v linh virc dt dai duçc
niêm yet cong khai ti B phn tiêp nhn và trâ kêt qua theo quy djnh. Ho sci thu
t1jc hànhchInh lTnh vrc dat dai dixçic Chi nhánh VAn phông däng k dat dai
thành pho Gia NghTa tiêp nh3n, xir 1 kjp thai, dung và tnthc hçn theo quy djnh
ti Quyêt djnh so 1925/QD-UBND ngày 28/11/2018 cüa UBND tinh DAk Nông
ye vic cong bô danh mic thu tiic hành chInh linh virc dat dai thuc thâm quyên
giái quyêt cüa UBND các huyn, thj xã.
Trên day là Báo cáo tng hçiptrá Ru kin, kin nghj cüa cir tn trtxâc kS'
hçp thi'r 11, HDND thânh phô khóa III, nhim k' 2016-2021 cüa UBND thành
phô./.
* Giao UBND các xa, phwàng thông báo cácnç5i dung trá ku cza UBND
thj xâ den citri cüa djaphwo'ng mInh dup'c biét. Nêu czr fri chwa dông ) vó'i trá
lài nao, thI tong hQp gzri ye UBND thành phO dê xem xét, x& lj.
* Giao Van phông HDND-UBND thành pM dOn &c, tham mwu cho
UBND thành phO yêu cáu các ngành thrc hin theo j kiên trá lO'i tçzi Báo cáo
nay.
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