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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VLT NAM
Dc 1p - Tur do - Hanh phüc
Gia Nghia, ngày2. thángJj...nám 2021

BAO CÁO
Tang hqp trã Iô'i kin, kin ngh, phãn ánh cüa cfr tn

KInh gtri: Hi dông nhân dan thành ph Gia Nghia.
Thrc hin Cong van s 39/HDND-VP ngày 27/9/202 1 cüa Thiing trirc
HDND thành phô Gia Nghia ye vic giâi quyêt và trâ Ri kiên, kiên nghj, phân
ánh cüa cCr tn.

Uy ban nhân dan thành pM Gia Nghia tong hçp trá lôi kin, kin nghj,
phãn ánh cüa cü tn, ci the nhu sau:
I. Y kin cfr tn phtr?rng Nghia Tan:
1. Gu' fri Mai Van Nguyen, TDP 3: Hin nay doan thrng khu tái djnh Cu
sau Ngân hang nhà niióc, duè'ng xuOng tnthng Mâm non Be Yêu hin nay dã bj
hu hông xuOng cap, don duông xây dirng dä lâu nhixng không co din dung
chiêu sang, nhiêu côngthoát nithc khOng Co nap dy gay nguy hiêm cho nguâi
di 1i Va mat v sinh. Dê nghj co quan có thâm quyên xem xét, giâi quyêt.
Trã 1ô'i: Tuyn dung cir tn kin ngh thuc dr an: Khu tái djnh cu 13 iha
(Khu tái djnh cu Sung Düc) do Sâ Tài nguyen vâ Môi trung tinh Däk NOng
lam chü dâu tu. Tuyên dthng dâ ducc dâu tu mt dtrng và via he nhixng h
thông chiêu sang chua hoàn thin; mt duông, via he hu hông, mt so ho ga mat
nap dy lam ãnh hu&ng den chat luçng Cong trinh cüng nhi.r cuc sOng và sinh
hot cüa ngui dan khu virc. Vic nay, UBND thành phô Gia Nghia dà có Cong
van so 329/UBND-QLDT ngày 08/3/2017; Cong van so 2085/UBND-QLDT
ngày 18/11/2019; Cong van so 844/UBND-QLDT ngày 07/5/2020 ye vic dê
nghj Sâ Tài nguyen và Môi truthng tinh Däk Nông sam hoàn thin các thu ttc ho
so pháp 1 và khäc phiuc các ton tai trên hin tnthng các cong trmnh, dir an do
don vj rnInh lam chü dâu tu dé bàn giao cho UBND thàrih phô Gia NghTa. Tuy
nhiên, den nay Sà Tài nguyen và Môi tnu&ng tinh van churn bàn giao dur an nêu
trén cho UBND thành phO Gia Nghi'a quãn l, khai thác vâ bâo trI theo quy djnh.
2. Cit tn Ha Xuân Th a', TDP 6:
- Doun du?mg nông truang chè có nhiu cay mMng nhiu cay tan to xOe
ra duing gay mat tam nhIn ànhhuàng giao thông, hin nay dang vào müa mua
các cay muOng nay dê bj gay do, gay nguy hiêm cho nguai di lai. Rat mong Co
quan chirc näng có bin pháp xi:r l tnánh nguy hiêm cho nguthi di 'ai trên tuyên
dung nay.
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- Do?n du?mg Lé Dun ni dài di vào di chè không có den dtring, nhiu
doan dâ bj hix hông, duing nhô hçp, hin nay nhiêu xe tái lu'u thông trên doan
du&ng nay gay ánh hixäng và nguyhiêrn den nguäi tham gia giao thông. Dê nghj
các cap quan tam süa chUa, nâng cap de nhân dan di 'ai thun tin.
- Hin nay cay nu&c sach tai TDP 6 dA hix hông và không sü diing duçic t1r
nhiêu nám nay. Tôi dâ nhiêu lan kiên nhi.rng chiia dixçc giãi quyêt, mong các
cap xem xét tao diéu kin dê nhân dan to dan phO 6 di.rcic sCr diing nithc may
sach, dam bâo v sinh si.rc khôe cho ngui dan.
- Hin nay t dan ph 6không Co xe rác di vào nên xây ra tInh trng vfrt
rác b1'xa bãi, không tp trung dê nghj các cap có thâm quyên xern xét, giái quyêt
dé tránh tInh trng ô nhim môi tri.thng.
Trã 1ôi:
- Kiln nghj v vic xü' l các cay mucng tgi dogn dwôiig khu vrc nông
trw&ng chè: Ghi nhn kiên nghj cüa ci:r tn, UBND thành phô Gia NghTa dä chi
dao phOng Quãn 1 do thj rà soát, kiêm tra, trong thñ gian tâi së tiên hành xü 1,
cat tia các cay muông t?i khu vrc nay nhãm dam bâo an toàn giao thông, tránh
nguy hiêm cho ngu?ii di lai trén tuyên di.thng nay.
- Kiln nghj v vic tha chtra, nâng cá'p dogn dwông Lê Dudn ni dài di
vào dói chè: Hin nay kinh phi süa ch1ta thi.ring xuyên các tuyên dithng trên dja
bàn thành phô cOn han chê, do do can ru tiên nhüng tuyên dithng bj hu hông'
nng. Tuyên di.thng Lê Duân qua don Dôi ché nhu cü tn kiên nghj Co mt d
dan cu và km hrng xe chi.ra nhiêu, cci ban dam bâo vic liru thông. Vê lâu dài,
UBND thành phô sê xem xét, Co kê hoach nãng cap, süa chia doan tuyên trén
trong thOi gian tâi.
- Kiln nghj v vic tao diu kin cho nhán dan t dan pM 6, phithig
Nghia Tan dwqc sz dyng nwóc may sgch, dam báo v sinh: Theo Cong van so
164/SNN-TL ngày 22/01/2021 cüa Sà Nông nghip và Phát triên nông thôn tinh
Däk Nông ye vic triên khai thrc hin các ni dung tai Thông báo kêt lun so
87/TB-VPUBND ngày 20/01/2021 cüa UBND tinh Dàk Nông, cong trInh cap
ni,róc sach tp trung nông thôn tai TDP 6 phurng NghTa Tan thuc cong trInh
dang duçic dé nghj thanh 1.
D dáp frng thu cu sà diing nu6c may cüa ngtr?ii dan, UBND thành ph
dâ chi dao UBND phthng NghTa Tan tOng hçip danh sách các h dan có thu câu
sü ding nuóc sach gài COng ty cap nuOc và Phát triên cOng trInh do thj tinh Däk
Nông dê xem xét, giãi quyêt.
- Kiln nghj v vic thu gom rác thai tgi khu vc t dan pM 6, phwôig
Nghia Tân. UBND thành phô Gia Nghia dã chi dao phOng Quãn 1 do thj yêu
câu don vj thu gorn rác thai trên dja bàn thành phO thrc hin vic bO tn thüng
rác ciing thu cO ké hoach thu gom rác thai tai to dan phô 6, pht.rmg NghTa Tan
trong thii gian ti nhäm dam báo v sinh môi trt.r&ng tai khu vrc nêu trên theo
kiên nghi cüa Cu tn.
II. V kin Cu tn phirOrng Nghia Pliü:
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1. Cit fri Trn Minh Tr4 TDP 1: Doan dithng din gn cong chào tO dan
phô rat nguy hiêm, Xe di qua di 'a rat d va cham, dc bit là müa mua. Dê nghj
các dai biêu có kiên dê van dê nay nhanh chóng giái quyêt.
Trã Iô'i: UBND thành ph dã chuyn kik nghj cüa cü tn dn Din 1irc
Gia Nghia và dã duçic Din hic Gia Nghia trã läi tai Cong van sO 186/DLGNKHKT ngày 08/10/2021 nhi.r sau: Tai TDP 1, phu?ing NghTa Phñ (doan dâu
dixing vành dai len mô dá) Co krâi din ha the cüa Tram biên áp T184 thuc
DD474DNO tiir khoáng tri A-2 den A-5 duçicxay và dua vào vn hành näm
2013, tnrâc day khi xây drng di.rOng day ha the thI don dithng nay chiia duçic
cài tao nâng cap nên sau khi nâng cap doan thr&ng dâ lap bOt mt phân tri1 din
dan den luci din bj thâp xuông. Hin nay, Din 1irc Gia Ngha dã 1p phisong an
di chuyên dumg day tir trii cü len di.r&ng day trung the hin có và së triên khai
trong qu 4/2021.
2. Cw In Doàn Ng9c Minh, TDP 5: Di.rmg din chiu sang dung Lê
Hông Phong dã bj hu hông khoáng 80%, ngui dan dâ ' kiên nhiêu lan nhung
van chi.ra ducic giâi quyêt. Mong các cap có thâm quyên nhanh chóng x1r 1.
Trã 1ô'i:
UBND thành ph Gia Nghia dã chi dao phOng Quãn l do thj tin hành
khac phiic, si:ra chüa h thông din chiêu sang tai tuyên dithng Lé Hông Phong.
Ngoài ra, hin nay UBND thành phô Gia Nghia dang triên khai dix an PPP: Cãi
tao, nâng cap h thông chiêu sang trén dja bàn thành phô Gia Nghia bang cong
ngh den LED, theo do trong thi gian tOi, dn vj thirc hin dr an së tiên hành
vic thay the h thông den Sodium tai tuyên thrOng Lê Hông Phong bang den
LED dê h thông chiêu sang tai khu virc nay luôn dam bâo trén 95% chiêu sang.
3. Cit In D Thj Quân, TDP 7: DixOng giao thông nông thOn a xóm 2,
nguOi dan dã kiên nghj nhiêu lan tai các buOi tiêp xüc cü tn. Müa mtxa thI di.thng
lay li gay khó khàn trong vic di tai cüa bà con.
Trã 10'i: Hin nay kinh phi s1ra chüa thithng xuyên các tuyên thrOng trên
dja bàn thành phô cOn rat han ché, chi dU duy tu sfia cha nhüng tuyen thrOng
chinh và hi.r hông nng. Thành phO khuyên khIch vic süa chüa các tuyên thrOng
theo hInh thüc xä hi hóa (ngixOi dan tij dóng gOp kinh phi s1ra chUa thrOng hin
co), tuy nhiên vic süa chüa các tuyên duOng phãi dixçic nhà nixâc quàn l va
dOng theo quy djnh pháp lut. Do do, trong tnrOng hp Nhan dan cO mong muon
sCra cha thrOng thI lien h vOi UBND phuOng NghTa PhO de thrgc huOng dn và
giám sat theo quy djnh.
4. Cit fri Do Thj Quân, TDP7 và Lê Vilt Khu'ong, TDP 8: D nghj cac
co quan có thâm quyên giài quyêt van dé din cm cho nguOi dan O xóm 2, dã '
kien nhieu lan nhung van chua duçic giâi quyet.
Trã loi: UBND thành ph dâ chuyn kin nghj cüa c1r tn dn Din hrc
Gia Nghia và dã ducic Din hrc Gia Nghia trà lOi tai Cong van so 1 86/DLGNKHKT ngày 08/10/2021 nhu sau: Khu virc xóm 2, to dan phô 7, pht.rOng Nghia
Phü có khoãng 18 h dan sinh sOng trên din tich rng chü yêu lam nuong ray
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d9c khuvc sui cAu Däk R'Tih. Hin nay các h dan dang sir diing din tir
Tram biên áp T279(DD472DNO)-160kVA-22/0,4kV, ban kmnh cap din den h
xa nhât ti khu vrc nay khoãng 0,7km. Các h dan ti day 100% dã có din dê
phic vi sinh hot và san xuât, tuy nhiên dthng day sau cong to di trén ct tm
bq khOng dam bão an toàn. Dê si'r diing din an toán, các h dan tai day phâi có
phi.rang an nâng cap và cái tto lithi din sau Cong to hoc lien h vài Din 11rc
Gia NghTa hoc qua so tOng dài 19001909 dê htiâng dan ho trq k5 thut trong
qua trinh sira cha và sfr diing din. Hin nay ngành din dang gp khó khän ye
vn, do dO phài uu tién xây dirng hiâi din tai nhüng khu vrc chua cO lithi din
nén chua the dâu tu kr6i din tai khu virc nay.
•

•4
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III. Y kien cir tn phirong Nghia Dire:
1. Cu' fri Lê Thành Doàn, TDF 2: D ngh cp cO thAm quyn cp bin s
nhà và ten du?mg cho nhân dan tai ciim dan ci.r so 6, 7, 8 thuc to dan phô 2, khu
vlrc nhà khách 179.

Trã loi:
- V vic cp bin s nhà: UBND thành ph dA chi do, don dc UBND
cac xã, phu?ing rà soát, tong h9p và chuyên ye phOng Quãn 1 dO thj dê tiên
hành cap biên so nhà cho các to chcrc, cá nhân. VI 4y, de nghj cac h dan lien
h UBND phuOng NghTa Due dé hoãn thin các don dê nghj cap biên sO nhà,
dánh so nhà theo quy djnh de phOng Quân 1 do thj có co S cap biên so nba cho
các h dan tai cim dan cix sO 6, 7, 8 thuc tO dan phô 2, khu vrc nhà khách 179.
- D& vói ten dung: 1{in nay, UBND thành ph dâ chi dao phOng Vn
hóa và Thông tin phôi hçip vài phOng Quãn l do thj, UBND các xä phu&ng thirc
hin vic rà soát, bO sung các tuyên dung, ngO, hem chira có ten tren dja bàn
thành phô Gia Nghia dê tham mixu cho UBND thành phô Gia Nghia kiên nghj
HDND tinh Däk NOng dt ten duing theo quy djnh.
2. Cu' fri Trn Quang Chá'c, TDP 3: Cong tác do dc theo Thông tu so
25 cüa B Tài nguyen và Môi tnr&ng, khi can bO dn do dc phái phôi hç'p vó'p
nguäi dan dc (la can b dja chinh hoc can b tO d phO), nhixng bin nay can
b do dac khi di do dac không thông báo cho to dan phô di cüng nhirng k hO so
li huóng dan nhân dan den to dan phô ks', gay khó khán cho cong tác quãn l
cüa to dan phO.
Trã 1ôi: Chi nhánh Van phOng DKDD thành ph dä trâ 1èi kin nghj cüa
cü tn ti COng vAn so 437/CNVPDKD D ngày 28/10/202 1 nhir sau: Vic xác
djnh ranh gi&i thua dat duçic thirc hin theo huâng dn ti diem 1.1, khoãn 1,
Diéu 11 Thông tu sO 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 cüaB Tài nguyen
vàMOi trtthng: "Trzthc khi do yE clii tiêt, can b do dgc phái phói hçip vài ngu-&i
dan dac ('làcông chzc dja chInh cap xä hoc can bó thón, xóm, âp, to dan phO...
dé dwctc ho trct, hwóng dan viçc xác djnh hicn trzng, ranh gió'i th dyng dat,),
cing vói ngwôi si dung, quán lj dat lien quan tiên hành xac djnh ranh gió'i, mOc
gió'i thz'ta dat trên thc dla, dánh dáu các dinh thith dat bang dinh sat, vgch son,
CQC be tOng, cQc gO và lap Ban mO tá ranh gi&i, mOc gi&i thr'ra dat dé lam can th
thyv hin do dgc ranh giói tht'ta dât, dóng thOi, yêu cáu ngwô'i th dyng dat xuât
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trInh các gicy tà lien quan dIn thia dAt (co the cung cap ban sao các giá'y tà do
khOng can cong ch-ng, chi-ng thrc) ".
Tuy nhien, theo tInh hInh thrc t ti dja phucmg, ngu&i dan däng k do
dac theo nhu câu riêng lé trén nhiêu dja bàn xã, phung cüa thành phô ma không
dãng k do dac tp trung, trong khi do khoãng each giüa cac xA, phu?ing tuong
dôi xa, cong chuc dia chinh hoäc can bô thôn, to dan phô nhiêu viêc nên viêc
phôi hcip dê dan dac con gp nhiêu khó khan. Dê giâi quyêt van dê nay, Chi
nhánh Van phOng Däng k dat dai thành phô l.p kê hoch do dac ci the dé giri
den UBND các xA, phithng, các thôn, bon, to dan phô dê cac don vj có lien quan
biêt, phôi hçp xác djnh hin trng, ranh giâi sà ding dat dê cong tác do ye dja
chInh dam bâo theo dung quy djnh.
IV. Y kin cfr tn phirbng Nghia Thành:
1. Cw tn Dng Van Dcii, TDP 4:
- D nghj các cap, các ngành lien quan day nhanh tin d tiêrn Vãc xin
phOng Covid-19 cho toàn dan.
- D nghj các don vi lien quan cm biên ten dthng Ba Triu, to dan phô 2,
phu?ing Nghia Thãnh.
Trã lbi:
- Kiln nghj v dAy nhanh tiln d tiêm V& xin phông Govid-19 cho toàn
dan: Den nay thành phô dä triên khai tiêm vac xin müi 1 cho ngui tü 18 tuôi
trô len dat 99,18%; dang to chüc tiêm väc xin phOng Covid- 19 mQi 2 cho ngu?i
tir 18 tuOi trà len. Dông thji xây drng k hoach dê trin khai tiêm chüng vc xin
phOng Covid- 19 cho tré em tr 12 den 17 tuôi nãm 2021-2022, nhäm tiên tói
tiêm väc xin phOng Covid-19 cho toàn b nhân dan trên dla bàn thãnh phô.
- V vic cni biên ten dze&ng: Can cir Nghj quyt S 08/2009/NQ-HDND
ngày 23/7/2009 cüa Hi dông nhân dan tinh Dàk Nông ye vic thông qua dé an
dt và dôi ten dithng phô thj xã Gia NghTa và Nghj quyêt So 18/NQ-HDND
ngày 11/12/2020 cüa Hi dông nhãn dan tinh Däk Nông ye vic dt ten &rmg
trén dja bàn thành phô Gia NghTa, tinh Dàk Nông näm 2020 thI trên dja bàn
thành phô Gia Nghia hin nay không CO tuyên &thng nào CO ten Ba Triu nhtr
cir tn kiên nghj. Hin nay, phông Quãn 1 do thj dangtriên khai rà soát nhüng
tuyên du&ng chua cam bién ten duOng, hoc nhüng biên ten dumg bj hr hông
dé sCra chCa, cam bO sung trên toàn thành phô.
2. Cu' fri Lê Thj BInh, TDP 4: De nghj ngành giáo dijc nghiên cüu và
sOm lira ch9n b sách giáo khoa phü hqp cho hc sinh, tránh gay hoang mang lo
lang trong phi huynh và h9c sinh.
Trã 101: Näm h9c 2021-2022 là näm thtr 2 ngành giáo dic và dào tao thirc
hin Chuong trinh giáo diic phO thông mOi dôi vài lOp 2 và lOp 6. can dr Thông
tu so 25/2021/TT-BGD ngày 26/8/2020 cüa B Giáo diic và Dào tao; Quyêt
djnh so 299/QD-UBND ngày 05/3/202 1 cüa UBND tinh Däk Nông và Cong van
sO 31 6/SGDDT-GDTrHQLCL ngày 12/3/2021 cüa SO Giáo diic và Dào tao;
UBND thành phO dâ chi dao ngành Giáo diic và Dào tao thirc hin quy trInh hra
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ch9n danh miic sách giáo khoa và báo cáo ye Si Giáo dc và Dào tao tang hp,
trInh UBND tinh ban hãnh danh miic sách giáo khoa lcp 2 vá lop 6 siir dung
trong Co sâ giáo diic phô thông näm h9c 2021-2022 theo quy djnh (Quyêt djnh
so 675/QD-UBND ngày 17/5/2021 cia UBND tinh). Sau khi UBND tinh ban
hánh danh miic sách gião khoa, UBNID thãnh phô dä chi dao ngay vic thông
báo den các trithng hçc trên dja bàn thánh phô dê thirc hin. Vic 1ira chçn danh
mic sách giáo khoa iop 2 và lOp 6 sir diing trong co s giáo dc phô thông näm
h9c 202 1-2022 dã duçc thrc hin diing thai gian vâ quy trInh quy djnh.
3. Cu' fri Dng Van Dá'c, TDP 4: Nhà tôi bj giái tOa theo dir an Di.thng b?
Tãy Ho Gia Nghia, tôi kiên nghj:
- Phn dt taluy lam dithng nhà nithc không thu hi, chi bôi thisng tài san
trén dat; vy khi thi cong xong thI có trã 'a phân dat nay lai cho dan.
- D nghj các c.p, các ngà'nh lien quan tao diu kin cho ngui dan
chuyén dOi them dat nêu phü hccp vi quy hoach. Nhà tôi bj giâi tOa nhung vn
cOn dat, dé nghj cho gia dInh giü 1i dat .
Trã 1ôi:
- Di vâi phAn din tIch taluy lam dithng nhà ni.râc không thu hôi, chi bi
thix&ng tài san trên dat thI sau khi thrc hin xong dir an, h gia dInh tiêp tVc
duçic si:r dicing dOi v9i phân din tIch nay.
- Kin nghj v vic tao diu kin cho nguii dan chuyn cti them dat nu
phü hçp vOi quy hoach:
Tai Diem b, Khoãn 3, Diu 40 Lut Dtt dai näm 2013 quy djnh: Can th 1p
kJ hogch si' dyng dat hang nàm cia cap huyn bao gOm quy hogch si dyng dat
cap huyn.
Tai Khoán 1, Diu 52, Lut Dat dai näm 2013 quy djnh: C'àn c& d cho
phép chuyên myc dIch st' dyng dat là kê hogch si' dyng dat hang näm cza cap
huyn cW dwqc cc quan nhà nzthc Co thám quyén phê duyt.
D giãi quyt thu ttic hành chInh: Chuyn mi1c dIch sir diing dt phâi &rcvc
phép cüa cci quan nhà nithc có thâm quyên doi vói h gia dinh, cá nhãn, dê nghj
ngu1i sir dçing dat hoàn thin 01 b ho so gOm:
+ Dan xin chuyn mlic dIch sr ding dt ban hành kern theo Thông tu s
30/2014/TT-BTNMT, ngày 02/6/2014 cüa B Tài nguyen yà Môi tri1ing.
+ Gi.y chirng nh.n quyn si diing d.t, quyn sâ hfru nhà a và tài san khác
gän lien vâi dat.
+ H so trich do dia chInh thira dt (hoäc trIch luc thi:ra dt) di vói dja
phuong chua có bàn dO so hOa.
+ T? khai 1 phi tnrac b nhà, dat.
+ T khai ti&n sr diing dt.
+ T khai thu s1r ding dt phi nông nghip.
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Dng th?ñ, np tai B phn Tip nhn và Trã két qua thành ph dê duçic
chuyên den co quan chuyên mon giâi quyêt theo dung quy djnh cüa pháp 1ut.
4. Cü fri Tang Ba Lank, TDP 5:
- Trên dung Ton Düc Thang, don tü cng chào TDP 5 dn Horn rCra xe
68, không có cong thoát nuóc các h dan buôn ban ben dxông do nixóc thai chãy
ra dizmg gay mat v sinh và mat an toân giao thông. Dê nghj co quan chüc nAng
xem xét lam cong thoát nuâc.
- Di.thng Ton Düc Thng, doan tü Din may xanh dn bng binh H Dti
La mt dithng dA hu hông nhiOu; dé nghj süa chia dê tránh nguy co tai nn giao
thông.
Trãlôi:
- Kiln nghj v vic lam clng thoát nzthc trên dzrông Ton D&c Thng
('doan tzr cong chào TDP 5 den Hem ria xe 68,): Don dung TOn DCrc Thäng
sau chçi Gia Nghia hin tai dêu có h thông thoát nuâc mua và thoát nuôc thai.
Trong qua trInh kinh doanh và sinh hoat mt so h dan dã không dào giêng thârn
dé thu gom nithc thai ma xâ trirc tiêp ra mt dithng gay ô nhiêm môi tnr&ng, mat
m quan dO thj và trcrn truçlt mat an toàn giao thong. Vic nay UBND thành phô
dã chi dao UBND ph.thng Nghia Thành tuyên truyên, 4n dng ngi.r?i dan dâu
nôi nuôc thai sinh hoat vào h thông thoát nithc thai chung cüa thành phô hoc
sr ding bin pháp thu gom ntrâc thai sinh hoat bang each dào giéng thâm, dông
thii cfing chi dao các lc ltrcing lien ngành thng cu&ng kiêm tra dê dam bâo trt
tij dO thj, môi trueing do thj trén dja bàn thành phô.
- Kiln nghj tha chiba dwO7lg TOn Dtc Thng ('dogn tit Din may xanh dIn
biing binhHó Dgi La): Du?ing Ton Düc Thäng doin tr nut giao vâi &thng Chu
VAn An den vOng xoay ho Di La, mt du?mg qua qua trinh sü ding dã hu hông
xuOng cap. Vic duy iii, sira chüa dA duçrc Chü tjch UBND thành phO phe duyt
tai QuyOt djnh sO 934/QD-UBND ngày 04/8/2021. Hin ti, cong trInh dang
triên khai thu tic lira ch9n nba thâu d thi cOng cong trInh. Sau khi 1ira chn
dtrqc nhà thâu thi công, UBND thãnh phO sO trien khai thirc hin vic duy tu,
süa cha tuyen dithng nay, dir kiên triên khai trong nAm 2021.
5. Cfr fri Dng Xuân Sank, TDP 9:
- Gia dlnh tôi d cO 05 mánh dt bj thu hi d thirrc hin các dr an tren dja
bàn, (dã CO quyêt djnh thu hôi); cOn 03 mánh cting nAm trong khu quy hoch sAp
bj thu hôi. Theo do tOi kiên nghj mt so van dé nhu: Gia dat den bü thâp; cap lai
cho h gia dInh tOi 03 10 tái djnh Cu; do lai dat va mt so miic ye vt kiOn true
trên dat cüa tOi chua dü, chua dung vâi thrc tê. Nhng ni dung nay, tôi dã cO
don de nghj UBND tinh DAk Nông, Sâ Tài nguyen và Môi tming giãi quyet,
sau do don cüa tôi duçic UBND tinh DAk Nông, So Tài nguyen và Môi tru?mg
chuyên xuOng UBND thành phô dê giâi quyêt và yêu câu UBND thành phO giâi
quyêt truOc ngày 29/7/2021, nhirng den nay van chua trâ lOi cho tOi dtrqc biêt.
Vy mong cap tren giâi quyet sOrn cho tOi.
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Trã lôi: Ni dung kin nghj cüa cr tn là rat chung chung, không ci th
nên không có can cü dê tràli; do v.y dê nghj cir tn có kiên c the vâi các
don vj thirc hin cong tác bôi thuông, giâi phóng mt bang dôi vi các thica dat
cüa gia dInh dê di.rgc trã Ru, giài quyêt c11 the các ni dung gia dInh kiên nghj.
6. Cit tn Nguyen Duy Thing, TDP 2:
- D nghj UBND thành ph sóm hoàn thành dr an drng Chu Van An.
Hin nay con khoãng 50 met don cuôi dumg chua hoàn thành gay can trà giao
thông.
- D nghj qu cp xem xét dâu ti.r dé lam dung kt ni (phia Dông và
Bäc cüa chçu Gia Nghia) giüa du?Lmg Chu Van An (Dông) và ththng Ton Düc
Thäng (Bäc).
Trã IO'i:
- Dv an ducng Chu Van An cOn li doan dài hon 50m chira triên khai
thvc hin do hin t?.i dang thâm djnh, phé duyt phuong an giãi phóng mat bang.
Dv kiên cong tác giãi phong mat bang sê hoãn thành vao dâu tháng 12/2021 và
së triên khai thi cong hoàn thành cOng trIivào cuOi tháng 12/2021.
- Vic trin khai dung Ton EXrc Thing ni hai trvc B.c - Nam (dotn tir
Din may xanh den sau chg Gia Nghra) hin dâ dugc I-IDND tinh Däk Nông
thông qua ti Nghj quyêt so 146/NQ-HDND ngày 20/8/2021 bang nguôn von
Trung ixong ho trq CO mvc tiêu. Dv an s dv kiên triên khai vào giai don 20232025.
7. Cu' tn Nguyen Thj Minh, TDP 4: D nghj chInh quyn các cp, các
ngành quan tam giái quyêt các chinh sách ho trçY cho các dôi ti.rçing bj ânh hithng
do djch bnh Covid-19 gay ra cho ngi.r?:ui lao &ng không cO giao két hçp dOng
lao dng, mat vic lam, h kinh doanh, doanh nghip,...
Trã lOi: Hin nay thành ph dang thvc hin chInh sách h trçu ngri lao
dng và ngui sü dung lao dng gap khó khàn do di djch COVID- 19 theo Nghj
quyêt so 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 nàm 2021 cüa Chinh phü; Quyêt djnh sO
23/2021/QD-TTg ngày 07 tháng 7 nm 2021 cOa Thu tu&ng ChInh phü và Quyêt
djnh so 1261/QD-UBND ngày 18/8/2021 cüa UBND tinh Däk NOng, cv the do
là thvc hin hO tr cho ngithi lao dng và ngtthi sü ding lao dng tm dmg
dóng vào qu5' him trI và tir tuât, ngithi lao dng dào tao, bôi dixOng, nâng cao
trInh d k5' nang nghê dê duy trI vic lam cho nguôi lao dng, ngrYi lao dng
ttm hoàn thvc hin hçup dông lao dng, nghi vic không huàng krang, ngi.thi lao
dng ngl'ing vic, ngu?i lao dng châm dirt hçup dOng lao dng nhung không du
diêu kin hu&ng trçu cap that nghip, tré em và ngui dang diêu trj COVID- 19,
cách ly y té; viên chüc hoat dng ngh thutt và nguäi lao dng là hi.ràng dan
vién du ljch, h kinh doanh và nguii si'r dung lao dng vay von de trã lixong
ngmg vic, trã krong phc hôi san xuât.
Ngoài ra, thvc hin h trçu cho nguôi lao dng khOng có giao kêt hp dông
lao dng (lao dng tv do) bj mat vic lam do ânh hithng cüa djch COVID-19
theo Quyt djnh so 126 l/QD-UBND ngày 18/8/2021 cña UBND tinh DAk NOng
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di viii di tuçing lam mt trong 05 nhóm cong vic ducic quy djnh tai diem a, b,
c, d, d khoân 2 Diêu 1 Quyêt djnh so 126 1/QD-UBND.
Thy tirng di tixçing, diu kin thI áp diing các mirc h trçi khác nhau, các
cap, các ngành thy theo chirc näng, nhim v11 dê triên khai thirc hin h trcY. Dn
nay, thành phô l.p ho s dê nghj Uy ban nhân dan tinh Dàk Nông phê duyt h
trçl cho 255 lao dng tm hoàn thrc hin hçp dông lao dng, nghi vic không
hung krmg; 12 ngthi lao dng ngrng vic; 11 h kinh doanh và 3.178 ngu1i
lao dng không co giao két hcip dông lao dng, vOi tong so tiên dê nghj h trV
5.568.875.000 dông. Ba thirc hin chi trá ho tr cho 2.830 ngui lao dng vâi
tong sO tiên chi trã 4.604.375.000 dOng (trong do có 2.563 ngi1Yi lao dng tir do,
255 nguii lao dng t.m hoãn thirc hin hqp dông lao dng, nghi vic khOng
huO'ng 1ixng vâ 12 lao dng ngrng vic). Trong thyi gian ti, UBND thânh pM
së tiêp tiic chi trã M trg cho ngi1i lao dng và ng1.ri sr diing lao dng g.p khó
khän do dai djch COVID- 19 theo quy djnh.
Trumg hçp thuc mt trong nhu'ng di ti.rçrng duçic M trçl tai chInh sách
nêu trên, dê nghj bà Nguyen Thj Minh lien h UBND phuOng ncii cix trii dé duçc
htxâng dan 1p thU tc dé nghj ho trg theo quy djnh.
8. Cu' In Nguyln Van Màng, TDP 9: ,(Các nOi dung sau day cUa Ong
Nguyen Van Mrng dã Co dan kiên nghj mt so ni dung dâ duçic trã Ryi nhirng
theo ông chi.ra thOa dáng).
- Ong Nguyen ChI L ducic cap mt thUa dAt 2.650m2 näm 1995 nhi.rng
không disqc hxu trtr t?i kho tài 1iu cUa Chi nhánh, den näm 2005 ông Nguyen Si
Thanh nhn chuyên nhuçng thi:ra dat trên tU ông L trithng hcip nay nhà nithc cO
thu hôi 'aj hay khOng? TOi bj ông Thanh kin ra tOa an, Ong Thanh &rcic hithng
400m2 dat theo Quyêt djnh cUa TOa an, nay ông Thanh thua kin thI bOi thu&ig
cho tOi ra sao?
- Ba Lê Thj Dan, bà Nguyn Thj NgOn và 3 anh em Ong Khiêm, ông VU
cuàp dat nhà tôi, nàm 2017 có quyêt djnh cUa thành phO diêu tra, xác minh dan
cUa tOi, sau khoàng 01 tháng thI 1.JBNID thành phô quyêt djnh dInh chi vic xác
minh va cho den nay không giãi quyêt.
Trã 1ôi:
- Kiin nghj v viciuu fr1i h Sc' tgi Chi nhánh Van phông Dàng k35 dt
dai thành phó và vic dé nghj thu hói giáy chi'mg nhn quyén th dyng dát.
UBND thành phô dã chuyên kiên nghj cUa cr tn den Chi nhánh Van phOng
Bang k dat dai thành phô và Chi nhánh Van phOng Dãng k dat dai thành phO
trâ 1i tai Cong van sO 437/CNVPDKDD ngày 28/10/202 1 nhu sau:
Theo diem d Khoãn 2 Dieu 106 Lut Dat dai näm 2013 quy djnh Nhà
nuOc thu Mi Giây chUng nhn da cap trong các tnthng hp sau day: "Giáy
chth'zg nhn dã cap khóng ding thám quyên, khóng dzng dôi tuqng th dyng dat,
khong dthig din tIch dat, khóng th diêu kin dwçtc cap, khóng dthig myc dIch th
dyng dá't hoc thai hgn th dyng dat hoc nguón góc su' dyng dat theo quy djnh
cüa phcp lut ddt dai, tth tru'àng hQp ngw&i dwcic cap Giáy chicng nhn do dâ
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thz!c hin chuyn quyn th dyng da't, quyn so' hth tài san gn lin vOi dcit theo
quy d/nh czapháp lut dat dai. ".
Theo quy djnh tai diem a, b, c Khoán 4 Diu 87 Nghj djnh so
43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü quy djnh:
"4. TrwO'ng hcrp thu hi Giy cháng nhfmn cia c4t không ding quy djnh
cua pháp lut ye dat dai tgi Diem d K/wan 2 Diêu 106 cla Lut Dat dai dwcrc
thtrc hién nhwsau.
a) Tru'&ng hQp cc quan diu tra, cc quan thanh tra CO van bàn ké't luan
Giáy ch&ng nh4n cia cap khOng ding quy d/nh cza pháp lu2t dat dai thl cc quan
nhà nu'ác CO thám quyên CO trách nhim xem xét, néu két lun dO là ding thI
quvét djnh thu hói Giáy cht'mg nhn cW cap; trwmg hop xem xét, xác dinh Giáy
chi'tng nhn cia cap là dzng quy djnh cia pháp iut thi phái thông báo lgi cho cc
quan diéu tra, cc quan thanh tra;
b) Trir&ng hop ccquan nhà nu'ó'c cO thdm quyn cá'p Giáy chthig nhcn
quyén th dyng dat, quyên sO' hiru nhà 0' và tài san khác gán lien vO'i dat phát
hin Giáy ching nhn dâ cap khOng ding quy djnh cia pháp lu2t dat dai thI
thong báo bang van bàn cho cc quan than/i tra cImg cap thâm tra; néu két lun
là Giáy ch&ng nhn cia cap khOng dzng quy d/nh cia pháp lut thI thông báo
cho ngwài th dyng dat biét r6 lj do; sau 30 ngày ké ti' ngày gz'ri thông báo cho
ngithi si' dyng dat ma không cO do'n khiéu ngi thI ra quyêt djnh thu hOi Giáy
chthig nhán cW cap;
c) Trird'ng hop ngu'ài th dyng da't phát hin Giá'y cháng nh2n cia cá'p
khOng dung quy djnh cla pháp lut dat dai thi gzi kién nghj, phát hin den cc
quan nhà ntcO'c cO tham quyên cap Giáy ching nhn quyên sz dyng dat, quyén
sO' hfru nhà 0' và tài san khác gän lien vO'i dat. Cc quan nhà nzthc có thám quyên
cap Giay ch&ng nh4n quyén th dyng dat, quyên sO' hth nhà 6' và tài san khác
gàn lien vài dat có trách nhim xem xét, giài quyet theo quy djnh tgi Diem b
Khoán nay".
Nhii 4y, Giây chng nhn quyn sü' ding dt dã cp cho ông Nguyn S
Thanh (Ong Nguyen S5 Thanh nhn chuyén nhixng quyên sir ding dat tir Ong
Nguyen ChI L) không thuc mOt trong các trir&ng hqp phái thu hOi dat theo quy
djnh nêu trên thI ngui sr diing dat duqc tiêp tic sü diing Giây ching nhn
quyên sü diing dat theo quy djnh.
- Kiên nghj v vic giái quyé't tranh chá'p dt dai: Sau khi nhn dixçic dcin
giãi quyt tranh chap dat dai cüa ông Nguyen Van Mmg; UBND thj xã Gia
Nghia (nay là UBND thânh phô) ban hành Quyêt djnh so 264/QD-UBND ngày
10/03/20 17 ye vic thành 1p doàn xác minh giâi quyêt tranh chap dat dai. Tuy
nhiên qua xác minh vâ kiêm tra thirc dja vic tranh chap dat dai cüaông vth các
h dan gôm: Ba Nguyn Thj NgOn, bà Nguyen Thj Dan, Ong Nguyen Ngçc Vu,
Ong Giang Ng9c Sn ti to dan phô 9, phung NghTa Thành dã co nhà và tài san
trên d.t. Can cü Diu 203 Lut Dat. dai nãm 2013 va Cong van sO 5626/UBNDNC ngày 28/10/20 16 cua UBND tinh Däk Nông ye vic tang cung trách nhim
trong vic giái quyt khiu ni, tO cáo, tranh chap, kiên nghj ccia cong dan; trong
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do yêu cu các Sâ, ban, ngành, và UBND thj xã, huyn không giái quy& vi vic
tranh chap dat dai lien quan den tài san trên dat. Do do ngày 12/7/2017, UBND
thj xã Gia Nghia dã ban hành Quyêt djnh 643/QD-UBND ye vic dinh chi vic
tranh chap dat dai cOa ông vâi các h gia dInh nêu trên và dê nghj ông gi:ri dan
den TOa an nhân dan dê giãi quyêt theo thâm quyën.
V. Y kiên cir tn xã Oak R'Moan:
1. Cu' fri Nhfr Van Vö, thôn Tan P/ia:
- D nghj qu cap du ti.r lam tuyên dithng thôn Tan Phü, don ni tip tü
thôn Tan Phii vào khu virc Trãng 3. Tuyên ththng xóm 02 thôn Tan Phü dan cu
dông, dé ngh ho trçY xây drng duOng be tong.
- D nghj sam quy hoach xây drng Nghia trang thôn Tan Phii thutn tin
cho nhân dan khu virc 3 thôn Tan Phü, Tan An, Tan Phucng. TOi thây qu cap
lam qua lâu 5, 6 näm nay rôi chiia giâi quyêt xong.
Trã ion:
- Tuyndithng tix c.0 ngm 18 dn di Dc Lp thôn Tan Phü, xã Däk
R'Moan dài gân 10km. Hin ti, dä dâu tu nhira hóa duqc 7,8km bang nguôn
von tinh hO trg có m1ic tiêu ye xây drng phát triên nông thôn, cOn lai 2,2km là
dii&ng dat. Don cOn li nAm trên dja bàn 02 xã là xã Däk R'Moan và xã Trix0ng
Xuân, huyn Dàk Song. Hin nay, do diêu kin nguôn ngân sách thành phô con
nhiêu han chê, lai chju ãnh hiiOng cüa dai djch Covid-19, vi 4y, a thii diem
hin tai ngân sách thành phô chi.ra dáp 1ng duqc nhu cau kiên cô hóa dix0ng giao
thông doan cOn 1i dài 2,2km tir thôn Tan Phü den dôi Dc Lip, thôn Tan Phü,
xã Däk R'Moan. UBND thành phô ghi nhn kiên nghj cüa cü tn và sê xem xét
dê xuât, kiên nghj dua vào kê hoach dâu tu trong giai doan sap tài.
- Hin nay, quy hoach xây dimg Nghia trang thôn Tan Phü dang dugc Sâ
Xây drng tiên hành diêu chinh, bô sung vào quy hoach Nghia trang v'Cmg tjnh
Dk Nông den näm 2035, tam nhIn den nãm 2050, duçic UBND tinh Däk Nông
phe duyt tji Quyet djnh so 131/QD-UBND ngày 25/01/2018. Sau khi S Xây
dimg thirc hin xong vic quy hoach bô sung, UBND thành phô Gia Nghia së
tin hành các thu tiic cO lien quan dê triên khai vic xây dirng Nghia trang thôn
Tan Phü theo quy djnh.
2. Cfr In Nguyen Van Oiuyn, I/ion Tan P/ia: D nghj qu cap sam to
chüc lam giây CNQSD dat ttp trung cho nhCrng h chua duçic cap giây CNQSD
d.t.
Trã 101: Thirc hin Ké hoach so 437/KH-UBND ngày 10/10/2014 cUa
LJBND tinh Däk Nông ye quàn l và bô trI si:r diing 63.057 ha dat có nguôn gôc
lan chiem dat thng tr ngày 01/7/2004 den ngày 01/01/2010 dã dixçic UBND tinh
thu hôi tü các nOng, lam tnr0ng giao ye cho dja phuang quân l và bô trI sir
dçing; UBND thành phô dà triên khai den các xã, phi.r0ng dé cap giay CNQSD
dat cho các h dan dü diêu kin cap, den nay ca bàn dà hoàn thành vic cap giây
CNQSD dat. Riêng dOi vói nhng din tIch thuc doi tuqng cap theo K hoach
437/KH-UBND ma chi.ra duçic cap giây CNQSD dat thI duçic tiêp tVc dirge cap
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giây CNQSD dat theo Cong van so 2475/UBND-KTN ngày 29/5/2019 cüa
UBND tinh ye vic xir 1 mt so van dê lien quan den vic thirc hin Kê hoach
437/KH-UBND. Do do dê nghj cir tn Nguyn Van Chuyên lien h UBND xã
DAk R'Moan dê kiêm tra và hu&ng dan vic däng k, cap giây CNQSD dat,
quyên s hUu nhà a và tài san gän lien vâi dat nêu dü diêu kin theo quy djnh.
3. Cu In Cu Xuân Toán, Ihôn Tan An: Tuyôn dung giao thông t1r câu
ngâm 18 vào thôn Tan Phi:i hai ben lê chua do dat cap phôi và lu len theo thiêt
kê, dê nghj khi k bàn giao phài kiêm tra laj•
Trã lôi: Tuyên dung ti's cu ngm 18 dn thôn Tan Phü gm có 02
nhánh gôm: Nhánh 01: Tir câu ngâm 18 rë trái qua dja bàn thôn Tan An; Nhánh
02: Ttr câu ngâm 18 r phãi di qua tnthng TH-THCS Be VAn Dan. Nhánh 1 dä
ducic S Xây drng tinh Däk Nông kiêm tra diêu kin nghim thu ngày
24/8/2021 và nhà thâu da khAc phc các ton tai theo yêu câu cüa Sâ Xây drng
tinh DAk Nông. UBND thành phô ghi nhn kiên cüa cü' tn, dông thyi tiêp ti71c
chi dao dan vj thi cong khAc phic mt sO ton tai tai hin tnthng dôi vOl doan
nhánh con lai trithc khi bàn giao theo quy djnh.
4. Gu' fri Nguyen Thanh Hang, Ihôn Tan Phwong: Dê nghj qu cap xern
xét có kê hoach xây dirng nâng cap cay câu ngâm 18, tôi thây day là tuyên
thrOng huyêt mach cüa Ca V2 xã Däk R'Moan. Câu hin nay trpng tãi thâp có 8
tan, nhimg xe trng tãi vài chic tan van qua 'ai hang ngày; dê nghj qu' cap xem
xét cO bin pháp ngAn chn.
Trá 101: Cu ngâm 18 có chiu dài han 50m là cu drn be tong c& thép
thông thumg dã dua vào vn hành khai thác tO lâu. Mitt câu nhó hp và dã
xuông cap. Hin tai, câu nAm trên 02 dja bàn: Nfra câu phIa bO Dông thuc xã
Nhân Ca, huyn DAk R'Lâp, nüa câu phia bO Tây thuc xã DAk R'Moan, thành
phô Gia Nghia. Vic dâu tu xây drng câu ngâm 18 phâi xin kiên cüa UBND
tinh Däk Nông vi câu nAm trên dja bàn 02 huyn. VI 4y, TJBND thành phô ghi
nh.n ' kiên cOa cO tn và së kiên nghj vOl UBND tinh DAk Nông có kê hoach
dâu tu triên khai nâng cap hoc xây them câu mOi tnong giai doan sap tOi. Vê ni
dung xe có tài tr9ng iOn vn luu thông qua câu, UBND thành phô dã giao ca
quan chOc nang phôi hçp tuân tra, th 1 theo quy djnh.
5. Ga' fri Bàn Sinh Duv'ng (hon Tan H&p: Cay câu do Cong ty ThOy
din DAk R'Tih xây dirng di vào xóm 6, thôn Tan Hip thiêt kê mt cau thâp han
ông thoát nuOc gay tIch tii nuOc và dat vào müa mua, gay khó khAn cho vic di
lai cüa nhân dan và ành humg den chat lixcing cay câu. Dê nghj qu cap xem xét
sfra chfa cay câu.
Trã IO'i: Cu dan sinh thOn Tan Hip, xã Dk R'Moan do Cong ty Co
phân thOy din Dk R'Tih lam chü dau tu, hin nay dA bàn giao cho dja phuang
quân l. Qua kim tra thrc té h thông thoát nuOc cüa câu bj dat dá vOi lap, dn
dn khi mua iOn, nuOc mua không thoát duçrc, d9ng lai trên mt câu nhu c1r tn
kiên nghj. Do d, dé dam bâo h thông thoát nuOc cOa câu có hiu qua, UBND
thành phô dã chi do UBND xA Däk R'Moan có phuang an dçn dep dat, dá trén
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mt cu và h thng ng thoát nuOc d dam bão vic thoát nixâc cüa cu, dng
thô'i dam báo an toãn giao thông khi li.ru thông qua cay câu trén.
6. Cit fri Nguyln Van Thông, thôn Tan Bin/i:
- D nghj qu c.p quy hoch dt khu virc thôn Tan Bjnh cho phü hçip,
tto diêu kiin cho nhân dan xây dimg cong trInh nhà a.
- D nghj qu cp xem xét du tu xây dirng don duàng d.0 ni ttr thôn
Tan BInh len duang vành dai thành phô vi hin trng hin nay rat nguy hiêm va
tiêm an tai nn giao thông.
Trã lôi:
- Kkn nghj v vic quy hoach da't a khu vtc thón Tan Bmnh cho phii hop.
Thôn Tan BInh, xã Däk R'Moan Co dja giâi hành chInh mt phân näm trong quy
hoch phân khu t 1 1/2000 khu dO thj du ljch sinh thai thüy din Däk R'Tih
duçic UBND tinh Däk Nông phê duyt tai Quyêt djnh so 387/QD-UBND ngày
23/3/202 1; mt phân nãm trong quy hoch phân khu dO thj t' 1 1/2000 d9c theo
dithng tránh do thj Gia Nghia khu so 01 doan xã Quãng Thành - Câu Däk R'Tih
duçc UBND thj xã Gia Nghia phê duyt tai Quyêt djnh so 779/QD-UBND ngày
07/9/20 18; phân cOn lai närn trong quy hoach chung do thj Gia Nghia den näm
2030 và tam nhIn den nArn 2050 duçic UBND tinh DAk Nong phé duyt tai
Quyêt djnh so 1292/QD-UBND ngày 1 4/8/2013. Theo cir tn kiên nghj, UBND
thành phô không xác djnh duçc vi trI cii the dê trã lai. Do do, UBND thành phô
dê nghj Cu tn lien h trirc tiêp vâi phOng Quãn l do thj hoc UBND xã Däk
R'Moan dé dugc trã lai c11 the him.
- Kién nghj v vic dcu Uc xáy dcng doçin dithng dá'u ni tIc thón Tan BInh
len thto'ng vành dai thành phô: Don dithng dâu nôi tiir thôn Tan BInh di len
duang tránh do thj Gia NghTa dã duçic UBND xâ Dàk R'Moan dO be tong vuôt
nôi, cci ban dam bão vic lini thông cüa nguai dan qua doan tuyên trên. Tuy
nhién, hin nay cay côi hai ben tuyên m9c urn turn, lam khuât tarn nhin cüa
nguai tham gia giao thông. Do do, UBND thành phô Gia Nghia dã chi dio,
phông Quãn l dO thj, UBND xã DAk R'Moan tuyên truyên ngixai dan khu vrc
trên d9n dçp dat, dá, phát quang 2 ben duang dam bao an toàn giao thông khi
hru thông qua khu virc nay.
VI. Y kin cfr tn phwrng Nghia Trung:
1. Cw tn Lê Thj Lan, TDF 1: Khu dan cu s 3 quy hoach dãlâu, den nay
chixa thirc hin duqc. Dé nghj cap có thâm quyên khân trwnig triên khai, hin
nay dir an kéo dài lam ành hu&ng den dai sOng và si:r phát tniên kinh tê cüa nhân
dan.
Trã kri: Du an Khu dan cu so 3, phuing Nghia Trung hin dang trién
khai thrc hin theo chü tnuang cüa UBND tinh Däk NOng tai Quyet djnh sO
1675/QD-UBND ngày 24/10/2018 ye vic phe duyt danh miic dir an dâu tu có
sü dung dat keu gçi dâu tu trén dja bàn tinh Dàk Nông närn 2018 (dçxt 3). Ngày
26/4/2021, UBND thành phO dã ban hânh Thông báo thu hOi dat dê thrc hin dir
an và tiên hành niêm yet theo quy djnh. Hin nay UBND thành phO dang tiên
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hành cong tác kê khai, kim dm, 1p h sy bi thumg và trin khai cong tác bM
thxô'ng, giãi phóng mt bang dr an theo quy djnh.
2. Các cü' In: Vu M,nh cwô'ng và H Thj Hoa, TDP 3: Dé nghj UBNID
thành phô Gia Nghia có kê hoach chi dao nhà thâu tang cithng cong tác xay
drng tuyên dithng Din Biên Phü dê sam hoàn thành, vi nhu hin nay nhân dan
di lai rat khó khän nguy co tai nn rat cao.
Trã lôi: Hin nay, cong trInh d duçic chü du tix chi djnh nhà thu phii dê
day nhanh tiên d thi công, hoàn thành và bàn giao dua vào sü diing trtro'c ngày
31/12/2021.
3. Cu' In Va Xuân Anh, TDP 5: D nghj UBND thành ph h trV kinh
phI sira chüa du&ng giao thông nông thôn (don sau Bnh vin vào nhà ông
Anh, dotn duang Hung Vi.rcng xuOng khu nhà ông Giang Thoa, don tü duang
Hung Vuong xuOng hO Däk Nia) vi hin nay quy hoch kéo dài, dithng hu hông
nhiêu, nhân dan di lai rat khó khän và tiêm an nguy cci tai nIn giao thông rat
cao.
Trã byi:
- Tuyn duông t dan ph 05, phu&ng NghTa Trung 'du'àng sau bnh vin
da khoa tinh Dák Nóng) hin ti là throng cap phOi dá dam. Vào näm 2020,
UBND thành phô Gia Nghia dã dua vào kê hoch dâu tu trung hndê nâng cap,
süa chüa tuyên duOng trong giai don 2021-2025 bang nguôn vOn ngân sách
thành phO, tuy nhiên tuyên duang nay näm trong phm vi cüa d? an: Khu dan cu
so 02, phung Nghia Trung dâ duçic UBND tinh Däk Nông kêu gui, thu hut dâu
tu tai Quyêt djnh so 173 1/QD-UBND ngày 18/11/2020 ye vic ban hành Danh
miic các dir an kêu gui, thu h& dâu tu trên dja bàn tinh Däk NOng, giai doan
2020-2025. Vi vy, vic triên khai dâu tu sira chüa, nâng cap tuyên duang bang
nguOn vOn dâu tu cOng tai thai diem hin nay chua phü hp theo quy djnh.
- Tuyên tir duang Hung Vixang xung h Däk Nia thuc d1r an Khu tái
djnh cu 24ha, phuOng Nghia Trung, hin nay dr an dang duçic chi do rà soát dé
có phuong an dâu tu cho phü hçip. VI 4y, trong giai don hin nay vic triên
khai dâu tu süa chüa, nâng cap tuyên duang bang nguôn von dâu tu cong chtxa
phü hçp nhäm tránh chOng chéo khi thixc hin dir an. Sau khi co kiên chi do
ye vic triên khai d1r an 24ha, UBND thành phO së thông báo dê cu tn duçic biêt
ye kê hoch, 1 trinh th1rc hin.
4. Các cü' In: Nguyn Duy Hoàng và Dinh Thj Van, TDP 6:
- D nghj phOng Qun 1 do thj thành ph Gia Nghia diu tit din duong
chiêu sang cho phü hqp, nhu hin nay tai Cong chào to dan phO 6 chua có din
chiêu sang.
- D nghj cp có thm quyn xem xét, cp kinh phi lam duong và kéo
duong day din vào khu virc dat trang vi hin nay các h dan dang sinh sOng tai
day di 'ai rat khó khän, din kéo xa nén rat yêu không phiic vi1 san xuât duGc,
trong khi do các khoãn dóng gop dja phucing chüng tOi dêu thrc hin day dü.
Trãlô'i:
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Kién nghj v vic diu tié't din thràng chié'u sang: UBND thành ph Gia
Nghia dà chi do phông Quãn l do thj thành phô Gia Nghia diêu tiêt din
du&ng chiéu sang phü hçp, trong do dam bâo vic chiêu sang phü hqp theo tüng
khung gi, khu virc trên dja bàn thành phô Gia NghTa. Dôi vâi khu virc Cong
chào to dan phô 6 hin nay chua cO h thông din chiêu sang, trong thai gian tth,
TJBND thành phô Gia Nghia sê tiên hành rà soát, bô sung và xem xét có kê
ho.ch dâu tu xây dirng h thông din chiêu sang ti khu virc nay cüng nhu các
khu virc tuyên diRing khác chua cO h thông din chiêu sang trên dja bàn thành
phô.
- Kk4n nghi v vic lam dzthng: Hin ti, do diêu kin nguôn ngân sách
thành phô cOn nhiêu htn ché, li chju ãnh hu&ng cüa dai djch Covid-19. VI vy,
0 th0i diem hin ti ngân sách thành phô chua dáp rng disgc nhu câu kiên cO
hóa du0ng giao thông trên dja bàn thành phô Gia Nghia. Kiên nghj cüa các cir
triUBND thànhphO ghi nhn, së dua vào kê hoch dâu tu trong giai doan tOi và
kiên nghj cap thâm quyên xem xét, ho trçl kinh phi dê lam du&ng.
- Kkn nghj v kéo din sinh hogt. UBND thành ph cia chuyn kin nghj
cOa cO tn den Din lixc Gia Nghia và cia duxqc Din 1irc Gia Nghia trà Rn tai
Cong van so 186/DLGN-KHKT ngày 08/10/202 1 nhu sau: Khu virc nay cO
khoàng 40-50 h dan dang sir diing din tü Tram biên áp T322(DD476DNO) 75+50kVA-22/0,4kV, các ho dan tai day sinh sOng rãi rác lam rnrang ray trên
din tIch rng, dan cu song thành cim riêng rê nên rat khó khän trong cOng tác
dâu tu h.rOi din. TnrOc mat ngành din chua the dâu tu luOi din tai khu vi.rc
nay do ngành din dang tp trung von dâu tu cho các khu virc dông dan cu
nhixng chua cO din.
Trén day là Báo cáo tng hçip trâ 10i kin, kin nghj cüa cü tn sau kS'
hp thu 2, HDND tinh khóa IV, nhim kS' 202 1-2026 cüa UBND thành phô./.
* Giao UBND các phtthng, xd thong báo các nç5i dung trO l&i cia UBND
thành phO den c& tn cña dfa phu'o'ng mlnh duçic biét.
No'inhln:
-Nhutrên;
- UBMTTQVN thành phô;
- CT, các PCT UBND thành phô;
- LDVP;
- Các phông, ban, dcm vi;
- UBND các phLràng, xA;
- Liru: VT, VP.
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