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BAO CÁO
Tong hçp trã Iôi kiên, kin ngh, phãn ánh cüa cir tn trtrrc kr h9p thu 3
HOND thành phô khóa IV nhim k)T 202 1-2026

KInh gt:ri: Hti dng nhân dan thành ph Gia NghTa.
Thirc hin Báo cáo s 18/BC-HDNID ngày 01/12/2021 cüa Thxng trrc
1-IDND thành phô Gia Nghia ye vic tong hçp kin, kin nghj cüa ccr tn vâi
di biêu HDND thành phô tnrOc kS' h9p thu 3, HDND thánh phô Gia NghTa
khóa IV, nhim k' 2021-2026.
Uy ban nhân dan thành ph Gia Nghia tng hçip trã 1i kin, kin nghj,
phãn ánh cüa cir tn trixâc kS' h9p thir 3 HDND thành ph khóa IV nhim kS'
202 1-2026, ci,i the nhu sau:
I. LTnh vijc dt dai, bli thtr&ng, giãi phóng mt bng:
1. Cw tn Phçxm Ng9c Djnh, !E dan ph 1, phu'ing Nghia Dá'c: D nghj
các cap quan tam cho gia dInh tôi (thuc h gia dInh chat dc da cam, trong
kháng chién hai vçi chông i trong rrng) du'çc bôc 01 10 tái djnh cu thuc nhóm
01 (gia dInh có dat bj thu hôi xây dimg Quáng truông).
Trã Iôi: Ni dung kin nghj cüa ci.r tn dã diiçc UBND thành ph giãi
quyêt; theo do, UBND thành phô dä thông nhât vic diêu chinh nhóm bô tn tái
djnh cu cho h gia dInh tr nhóm 02 len nhóm 01 tai Cong van so 3415/UBNDTNMT ngày 08/12/2021. Thyi gian ti, UBND thành phô chi do Ban Quãn 1
dr an và Phát triên qu dat thánh phô phôi hp vói các don vi lien quan mi h
gia dInh (cIng nhii các tru'&ng hp khác tu'oiig tt) bôc thäm 1i dat tái djnh cix
theo nhóm 1 theo nhu kiên nghj cáa ci:r tn.
2. Cu' tn Tz Clii Thông, ti dan ph 4, phu'Iing Nghia Dác: Khi thu hôi
dat cüa nhân dan dê thirc hin dr an lam tái djnh cix thI phâi bô tn, tái djnh cix tai
cM cho nhing ho dan bj thu hôi. Hin nay giá dat bOi thix?mg cOn thâp so vOi
thirc tê, qua nhiêu. Phi.rong an bôi thu&ng M trq dôi vui mt so vi trI thua dat
cOn chixa hcip 1 dôi vOi phung an den bO.
Trã lOi: Ni dung kin nghj cüa cir tn chung chung, không rO rang, ci the
thuc dir an nào, do vy, UBND thành phO khOng CO Cfl cu dê trã iOn. Dê nghj
cü tn lien h Ban Tip cOng dan thành phô dé cung cap thông tin, bO sung ni
dung kiên nghj dê UBND thành phO có ca sOn giâi quyêt, trá lOni kiên nghj cüa Cu
tn theo dung quy djnh cüa pháp 1ut.
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3. ('fr fri Bang Van Dzi, tEi dan phEI 4, phwô'ng Nghia Thành: Dé nghj
ca quan, dcin vi lien quan giái quyêt tiên h trçi vic di di m tai Nghia trang
Doi su (to dan phO 5, phixing NghTa Phü) dê thirc hin dr an cüa cong ty
THACO Trtthng Hái cho các h dan dâ thirc hin di dyi.
Trã li: Nàm 2018, UBND thj xâ Gia Nghia giao cho Trung tam phát
triên qu5 dat thj xA Gia NghTa (nay là Ban Quán 19 dir an và Phát triên qu dat
thãnh phO Gia NghTa) thirc hin cong tác giãi phóng mt bthig dôi v&i dr an
Trung tam trung bay và bão hành, bão trI xe ô to ti Quôc 1 14, to dan phô 5,
phung NghTa Phü, thành phô Gia NghTa, tinh Däk Nông do Cong ty Co phân 0
to Tnthng Hâi lam chü dâu tir. Tuy nhien, do vung mac lien quan den cong tác
bOi thung, giãi phóng mt bang nên den nay dçr an dä dfrng thijc hin do hêt
thyi h?n theo quy djnh.
Ghi nhtn 9 kin cüa cü tn, hin nay UBND thành ph6 dA chi dao Ban
Quán 19 dv an và Phát triên qu dat thành phô hoàn thin phumg an bôi thu?mg,
h trq, tái djnh cu dir an dê trInh thâm djnh; dOng thai UBND thãnh phô Gia
Nghia dâ chi dao các dcm vi lien quan thijc hin thu tijc tam irng kinh phi tir Qu
Báo v mOi trtthng và Phát triên dat cüa tinh dé chi trâ tiên bôi thu&ng, h trçl
cho các than nhân ngay sau khi phuang an duçic phé duyt.
4. Cu fri Boàn Trlthng Son, t dan phoA 1, phwirng Nghia Trung:
- V Khu dO thj s 3 cAn cir theo Quyt djnh s 1423/QD-UBND ngày
01/12/2020 cüa UBND thành phô Gia Nghia ye vic phé duyt kê hoach thu hOi
dat, diêu tra, khão sat, do dac, kiêm dém khu dn cix 3 (nay là khu do thj
3). Theo Quyêt djnh trên thI vic tniên khai bàn giao mt bang, bô trI tái djnh ci'
trong nAm 2021 sê hoãn thành. Den nay dã cuOi tháng 11 näm 2021 ma vic
triên khai dir an mói & mirc do din tIch, 1p bàn do giâi thra, sau do dirng iai.
Vy dir an có triên khai tiêp hay không? Vic triên khai ch.m sê ãnh huOng den
dâi song sinh hoat cüa nhân dan. Dê nghj các co quan chüc nang s&m trá 1i d
nhan dan dixçic biêt.
so

so

- Ho Ong VU NgQC Chik, bâ Trn Thj Thanh, Ong Nguyn Van Tun, ông
Nguyn Cu&ng duc cap 04 10 dat tái djnh ci' tai du&ng Ton Due ThAng, nay là
du&ng Phm Van DOng (do?n karaoke Ha TrAng), dA dóng thuê va ducc cap
Giy chrng nhn QSDD nhimg chü Karaoke Ha Tràng chua bàn giao dat cho
các h, chInh vi 4y các h không Co mt bang dê xin giây phép xây drng và
lam nhà. D nghj UBND thãnh phô giâi quyêt düt diem vic nay dé nhãn dan
lam nhà n djnh cuc song.
Trã lôi:
- Kiln nghj v triln khai 4 an Khu do thj s 3, phu'ô'ng Nghia Trung:
Dir an Khu dO thj mâi so 3, phir&ng Nghia Trung duçic UBND tinh Dak NOng phê
duyt danh miic Dr an du tix cO sü d%ing dat cong bô iva chçn nha dâu tix tren dja
bàn tinh Dk Nông nam 2018 (dqt 3) tai Quyêt djnh sO 1675/QD-UBND ngày
24/10/20 18. Tren Co s& chü tnrong cüa UBND tinh và quy djnh pháp h4t có lien
quan, UBND thành pM Gia Nghia dà phe duyt Kê hoach thu hôi dat, diêu tra,
khão sat, do dac, kim dm d6i v&i dv an Khu do thj mói sO 3, phu&ng Nghra
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Trung ti Quyêt djnh s 1423/QD-UBND ngày 01/12/2020; theo do, dr kin k
hoach di chuyên và bàn giao mt bang trong nãm 2021. Tuy nhiên, do tInh hInh
djch bnh Covid-19 diên biên phüc tp nên sau khi hoàn thành cong tác do dc
và ban hành Thông báo thu hôi dat dê thirc hin dir an, các don vi lien quan dâ
không thirc hin duçvc vic to chüc hpp dan theo quy djnh d trin khai Thông
báo thu hôi dat, triên khai th?c hin vic diCu tra, khão sat, do dac, kiêm dm d
thrc hin dr an theo kê hoach dã ban hành.
D dam báo tin do thrc hin di,r an, Don vj thirc hin cong tác giãi phóng
mt bang dà ban hành Thông báo triên khai cong tác giãi phóng mt bang (thay
cho hInh thüc hçp trirc tiêp), lay kiên cüa ngui dan trong vüng dr an dê triên
khai các biiâc tiêp theo; tuy nhiên, phân ló'n các h dan dêu cO kiên dê nghj to
chüc h9p tr1rc tiêp.
Do vy, UBND thành ph dã ban hành Giy mi d th chtrc hçp triên khai
cOng tác giài phóng mt bang dôi vi dir an; thai gian to chc là ngày
18/12/202 1.
- Kiln nghj v vic bàn giao iiãt tái ctjnh cit ddcp cho các h(5 Vu Ng9c
Chiêu, Trân Thj Thanh, Nguyen Van Tuân và Nguyen Van Cw&ng: Các ci:r tn
nêu trên dixçic dat bô trI tái djnh Cu ti dçr an di.thng Bäc - Nam giai doan 2 do S
Giao thông V.n tãi tinh lam chü dâu tu; don vj to chic bôc thäm, giao dat tái
djnh cii cho các crtri là Ban Quán 1 dir an Giao thông, dan diing, cong nghip
tinh. Vj trI bO trI dat cho các ciir tn thuc phm vi thu hôi dat cüa bà Quãng Thj
Ha; vic 1p phuong an bOi thtthng dôi vi bà Quãng Thj Ha dã dam bão diing,
day dü theo quy djnh, h gia dInh dà nhn tiên và bàn giao mt bang.
Tuy nhiên, do sau khi bà Quáng Thj Ha dã nhn tin và bàn giao mt
bang; Chü dâu tu là Sâ Giao thông Vn tái tinh dã khOng tiên hành phá bO tài
san trên dat (là hang rào xáy ggch và nhà quán) dê tiên hành san gat, cam cc
phân lô theo quy djnh nên Ong Nguyen Van Dông (Karaoke Ha Tràng) khi nhn
chuyên nhixçing phân dat con 1i sau thu hôi cüa bà Quãng Thi Ha dà tn diing,
ln chim sü diing dOi vâi các tài san nay và den nay không chju bàn giao.
D giãi quyt vuOng mc nay, UBND thành ph dã chi d.o các don vj
lien quan xác djnh ranh môc dat dã thu hôi dê dê nghj ông Nguyen Van DOng
bàn giao nhung den nay vic thirc hin van chua có ket qua.
Ghi nhn kiénnghj cüa ci:r tn, trong thai gian tOi UBND thành ph có van
bàn de nghj don vjtO chüc bôc tham, giao dat tái djnh cii sOm giâi quyêt vuàng
mc theo kin nghj; dam bào rntt bang sach khi giao dat tái djnh cii theo quy
djnh d các cir tn sOm lam nhã, On dnh cuc sOng. Tnumg hçp Ong Nguyen
Van DOng vn cO tInh khOng chap hânh, UBND thành phô sê tO chüc cuing ché
trên co s dé nghj cüa Chü dâu tu là Si Giao thông 4n tái tinh Däk NOng.
5. w In Nguyen Dàng Long, to dan phO 3, phithng Nghia Tan:
Dithng giao thông nông thôn (tO tir quân 2) näm tnong thira dat sO 323, t
bàn do sO 14, tO dan phô 3, phuôTlg Nghia Tan, din tIch 67.396m2 dâ duçic S&
Tài nguyen và Môi tnumg cap giãy CNQSD dat so CD 212395 cho tOi và vçc là
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Pham Thj Tuyt. Doan dix&ng dixçcc mi nhm dáp irng thu cu giao thông cüa
than dan to dan phô 3, phtthng NghTa Tan và các h dan song 2 ben doan duô'ng
nay. Näm 2012, nhà rnrâc m& dii?mg giao thông to dan phô 3 (to t%r quãn 2)
phithng NghTa Tan theo chü trilang nhà nuâc và nhân dan cüng lam. Tuyên
d.r&ng nay do nha rnràc h trçv 55% giá trj xay lap, phAn con li là vn huy dOng
dóng gop cüa nhândân. Gia dInh tOi cüng 15 h dan dóng gop tiên và gia dlnh
tôi dã tir nguyen hiên toàn bO din tIch dé mi dix?ng giao thông to dan phô 3
tir quãn 2) phu?mg NghTa Tan vâi chiêu dài 177m, chiêu rng 5m (bao gOm mt
duing và muang thoát nuóc hai ben).
Sau khi gia dInh tôi hiên dat, nhà nuâc tiên hành thi cOng m& duing và
hoàn thành trong nàm 2012. Ngày 23/6/2015, UBND phu?iing NghTa Tan ban
hành Quyêt djnh so 42/QD-UBND ye vic phê duytquyêt toán vOn dâu tu hoàn
thành cong trInh: Dung giao thông to dan phô 3 (tO tr quàn 2) phu?mg NghTa
Tan. Tuy nhiên ttr do den nay, din tIch dung giao thông nay vn ctang nm
trong thira dat sO 323, t? bàn do so 14, to dan phô 3, phtthng Nghia Tan; din
tIch 67.396m2 dA duqc Sâ Tài nguyen và Môi trueing cap giây CNQSD dat so
phát hành CD 212395 cho tôi và vçi là Pham Thj Tuyêt.
Dê vic sü diing dat cUa gia dInh dung mOe, ranh giOi, dung din tIch thirc
tê, tránh xãy ra tranh chap dat sau nay, dé nghj cci quan có thãm quyên xem xét
diêu chinh, bôc tach phân din tIch dat ma gia dInh dã hiên dê mi dtr0ng giao
thông. TOi dA kiên nghj nhiêu lan len phOng Tài nguyen và MOi truing thj xa
(nay là thãnh phô Gia NghTa) thI phOng Tài nguyen và Môi tnthng dä tiên hành
kiêm tra, xác minh. Phông Tài nguyen và Môi tnthng dà gui Cong vn so
1350/TNMT ngày 11/12/2019 yêu câu tôi bô sung ho so k5 thut thira dat the
hin vj tn hiên dat dê có co s& kiêm tra quy hoach và xin kiên các don vi có
lien quan tham muu cho UBND thành phô xà l kién nghj theo dung quy djnh.
Sau khi nhn duqc vn bàn cüa phOng Tai nguyen và MOi tnthng, gia dIth tOi dã
bO sung day dü ho so k5 thu.t thra dat the hin vj trI hiên dat cho phOng Tài
nguyen và MOi tnr?lng nhixng phông Tài nguyen và MOi tru&ng trã l&i là di tinh
phê duyt. Gân day tôi tiêp tic kiên nghj (thang 6 näm 2020) và duçic lãnh do
UBND thành phô trâ Ru, khi tOi mang ho so len UBND thành phô giãi quyêt thl
phOng Tài nguyen và Môi tnthng trà Rui phái dqi van bàn cüa UBND tinh, tuy
nhiên tü do dn nay vn chua trá l&i và giâi quyêt dirt diem cho tôi. Dê nghj
UBND thành ph giâi quyet düt diem kiên cüa tOi.
Trã 1i: Theo quy djnh ti diem c, khoãn 1, Dieu 65 Lut Dat dai 2013 thI
Nhà nithc thu hi dat trong các tnthng hçup sau: "Ngwài sz't dung dat tu nguyen
trá li daft ". Do do, d nghj ci:r tn Nguyn Dang Long lien h phOng Tài nguyen
và MOi truO'ng thành phô d dtrçic hirOng dn và giâi quyet theo quy djnh.
6. Cu fri H Kuit Niê, ui dan phoA 5, phwóng Nghia Tan: Tuyn drnung di
qua trung tam cüa th dan ph (duOng L Thánh TOng kéo dài) hin nhãn d
sinh sng rt dOng, nhung cOn nhiu khu virc chua ducic chuyen dOi dat &, dc
bit là tir dim sinh hot ton giáo TDP 5 den ngâ 3 cu Gay. Dê nghj UBND các
cp giâi quyt kien nghj nêu trén.
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Trã lôi: Dôi vâi tuyn drniing ti'x giáp khu quy hoach d9c duing tránh dn
câu Gay (hai ben dwông Lê Thánh Tong hithng di vào câu Gay,), trong qua trInh
1p Quy hoach sü diing dat thii kS' 2021 - 2030 và Kê hoach sà ding dat nm
2022 cüa thânh phô Gia Nghia, UBND thành phô giao phông Tài nguyen và
Môi tru?mg thành phô phoi hcip vài don vj tii van và UBND phu&ig NghTa Tan
dà xem xét cp that, diêu chinh sang m11c dIch sü dimg dat a trén bàn do dr
tháo. Hin tui, UBND thành phô dã co van bàn dê nghj S& Xây dung tinh xem
xét, kiên nghj, dê xuât UBND tinh cho chü tnrong cp nht, diéu chinh sang
mic dIch sü diing dat & dôi vói mt so vj trI vào Quy hotch sà ditng dat thii k'
2021 - 2030 thành phô Gia NghTa (theo Quyhogch chung do thj Gia Nghia dâ
dzrçrc UBND tinh phê duyt tii Quyêt djnh sO 1292/QD-UBND, ngày 14/8/2013
thI vi trIxin cp nht, diéu chinh là dat san xuât nOng nghip).
Sau khi có kin thng nh.t cüa UBND tinh và Quy hoich sir dung dAt
th&i k' 2021 - 2030 và Kê hoch si'r ding dat näm 2022 thành phô duçic cap có
thãm quyên phê duyt, UBND thành phô chi dao phông Tài nguyen và Môi
tru&ng x 1 ho so chuyên miic dIch sir diing dat cüa h dan theo quy djnh.
7. Cw fri Hoàng Van Hanh, ti dan pit6 5, pkithng Nghla Trung: Gia
dmnh tôi có mãnh dat & thôn NghTa Hôa, xà Dãk Nia &rqc cap quyên sir ding dat
tü nàm 2003, không hiêu vi sao dja chInh do dac và lam so 1i xác djnh sai
huông cUa thira dat, gia dInh tôi cia clé nghj diêu chinh 1i huàng và vj trI cüa lô
dat nhung khong duqc chap nhn. Vy tôi dé nghj phóng Tài nguyen - Môi
tru?Yng thành phô Gia NghTa trâ ku cho gia dmnh dirçic biêt l do tai sao không
diêu chinh lai dixorc?
Trã 16i: Theo quy djnh ti Diu 86, Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày
15 tháng 5 nãm 2014 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu cüa
Lut DAt dai thI trtthng hçrp khi ngir&i sir diing phát hin Giây chüng nhn CO sai
sot thI ngu&i sà diing dAt có don dê nghj dInh chInh gui cap có thâm quyên dê
&rçic dInh chinh Giây chirng nhn quyên si diing dat. Trtr&ng hcip dInh chInh
ma ngi.thi duqc cap Giây chüng nhn, Giây chIrng nhn quyên s& hthi nhà &,
GiAy chrng nhn quyên sâ hu cong trInh xây dmg cO yêu cau cap dôi sang
GiAy chüng nh.n quyn sü ding dat, quyên s& hu nhà & và tài san khác gan
1in vâi dAt thI Van phOng däng k dat dai trInh co quan có thâm quyên dê cap
GiAy chrng nhn quyên sir ding dat, quyên s& hüu nhà & và tài san khác gAn
1in vâi dat.
Do do, dê nghj cü tn Hoàng Van Hanh lien h vâi B phn Tip nhn và
Trâ kt qua thánh phô dê duçuc hithng dan, 1p thu tiic dInh chInh Giây chirng
nhn quyn si:r ding dat theo quy djnh.
i Trin Van Hort, to dan ph6 5, phwô'ng Nghia Trung: De nghj
8.
UBND thành ph Gia NghTa và các cap có thâm quyên cO lien quan giâi quyêt
dirt dim dr an 24 ha, ti t dan ph 4, 5. Hin nay cia quy hoach trên 11 nàm,
lam ânh hu&ng dn di sang, sir phát triên kinh tê và giâm lông tin cüa nhãn
dan.
Trã 1ô'i:
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Quy hoach chi tit khu tái djnh Cu 24 ha, phuông NghTa Trung duqc
UBND thj xã Gia NghTa phé duyt ti Quyet djnh s 1252/QD-UBND ngày
28/10/2011 và ducic dieu chinh tai Quyêt ctjnh so 1464/QD-UBND ngày
26/12/20 19. Trong tong so 24 ha thrc hin di,r an, din tIch can bôi thu?mg h
trçi giãi phOng mt bang d thu hôi dat thrc hin dr an là 17,3 9 ha vâi s h dan
bi ãnh huâng khoáng 207 ho.
Ngày 29/12/2012, UBND thj xã Gia Nghia (nay là UBND thành phi Gia
NghTa) ban hành Quyét djnh so 2130/QD-UBND ye vic phé duyt phi.rong an
bôi thuing, ho trci và tái djnh cu 24 ha, phui?ng Nghia Trung (dcit 1), trong do:
Lp phuang an bôi thung, giâi phóng mt bang cho 142 h vi din tIch 17,39
ha; tôngsO kinh phi d kiên bOi thumg, giãi phóng mt bang là 26,3 t dông; s
lô dat bô trI tái djnh cu 1à38 lô. Tuy nhiên do nguôn ngân sách dja phuong cOn
khó khãn nén van chua bô trI dê thrc hin bôi thuing, giái phóng mt bAng, do
do ngu&i dan chua duçic nhn tiên bôi thtrâng theo quy djnh.
Ngày 28/6/2021, UBND tinh Dâk Nông ban hành Cong van s
334 1/UBND-KTN ye vic triên khai dir an khu tái djnh cu 24 ha, phuing NghTa
Trung, trong do giao UBND thành phô Gia NghTa là dorn vi d xut dr an, sau
khi có nha dâu tu thi hoàn thin thu t11c trInh cap cO thãm quyên chap thun chU
truclng dâu tu.
Ngày 25/8/2021, UBND thành ph Gia Nghia ban hành COng vAn s
223 1/UBND-TNMT ye vic dê xuât ranh giâi dr an kêu gi dâu tu 24 ha,
phung NghTa Trung. Ti vAn bàn nay, Uy ban nhân dan thành phô dê nghj Sà
Kê hoch và Dâu tir tham muu UBND tinh kêu gi dâu ti.r có sCr dicing dat dr an
khu 24 ha, phuäng Nghia Trung theo ranh gi&i khu 24 ha ti Quyêt djnh so
1464/QD-UBND ngày 26/12/2019 cüa UBND thành phô ye vic phê duyt do
an diêu chinh quy hoch chi tiêt t 1 1/500 Khu tái djnh cu 24 ha, phu&ng
NghTa Trung, thj xa Gia NghTa (nay là thành phô Gia Nghia). Tuy nhiên, tth
din tIch 5,05 ha dat & chinh trang do thj cok hiu tü các lô 01 DO-CTDT den
Iô 15 DO-CTDT, din tIch cOn lti kêu gçi dâu tu là 18,95 ha.
Ngày 18/11/202 1, Uy ban nhân dan tinh DAk Nông có Cong van s
6713/UBND-KTTH ye vic dr an Khu tái djnh cu 24 ha, phuing NghTa Trung,
thành ph Gia Nghia. Tai vAn ban nêu trên, UBND tinh giao Sâ Tài nguyen va
Môi tnrJng, Sâ Ké hoach và Dau tu, UBND thành phô Gia NghTa và Trung tam
phát triên qu5' dat tinh tham mini UBND tinh hüy bó các vAn ban pháp l cUa d%r
an và dua vào danh miic kêu gçi thu hut dâu tu.
Ngày 25/11/2021, Sâ Tài nguyen và Môi truxng có Cong van s
3003/STNMT-DKTK ye vic xü 1 vic hüy bO quyêt djnh thu hôi dat, quyêt
djnh phê duyt phucing an bôi thithng, ho trq, tái djnh cu dôi vci khu dan cu 24
ha, phuOng Nghia Trung. Tai van bàn nêu trên, Sâ Tài nguyen và Môi tnthng dê
xuât UBND tinh nhu sau:
- Giao Sà K hoçich và Ddu tu tham miru UBND tin/i hty bó các van ban
pháp l3 d an Khu dan cw 24 ha ('trzcóc dá.
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- Giao UBND thành pM Gia Ngha chi trI, phi hQp v&i Trung tam phát
trién quj dat tinhvâ các do'n vj có lien quan to chic hQp dan dê cOng khai vic
hzy bO các Quyêt djnh cia UBND thành phO Gia Nghia ye vic thu hOi dat,
quyét djnh phê duytphitong an bOi thu'àng, tái djnh cit nêu trên, thtc hin viéc
xác djnh giá, xác djnh müc d5 thit hçti (néu co) dé 1p phwong an bi thithng,
ho trcr cho cdc hç5 dOn trinh cOp có thOrn quyén phê duyt theo quy d/nh.
Sau khi UBND tinh Co 2 kin chi do xir 1 vn d nêu trén, UBND thành
phô sê tp trung giãi quyêt theo dung quy djnh cüa pháp lut.
9. Cu' fri Trén Quan Chá'c, TDP 3, phu'ô'ng Nghia Dá'c: Cong tác do dc
theo Thông tu so 25 cüa Bô Tài nguyen và Môi tnthng, can b dn do dtc phâi
phôi hqp vi ngui dan dic (là can b dja chInh hoc can bô to dan phô), nhi.rng
hin nay can b do dac khi di do dc không thông báo cho to dan phô di cüng
nhimg khi k ho so lai hung dan nhân dan den to dan phô k, gay khó khan cho
cong tác quán 1 cüa tO dan phô.
Trã Icri: Chi nhánh Van phông DKDD thành ph dã trã Ri kin nghj cüa
cr tn ti Cong van so 437/CNVPDKD D ngày 28/10/202 1 nhu sau: Vic xác
djnh ranh giâi thra dat dugc thrc hin theo huOng dan ti diem 1.1, khoán 1,
Diêu 11 Thông tu so 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/20 14 cOaB Tài nguyen
vàMôi trung: "Trzthc khi do ye chi tiét, cOn b do dgcphOiphOi hp v&i ngithi
dan dçic ('làcóng chic d/a chInh cOp xâ hoác cOn bó thOn, xóm, Op, to dOn phó...
dé du'o'c ho trç hu'óng dOn vic xác djnh hin trgng, ranh giO'i sz dyng dOt,),
ciing vâi nguà1 sir dyng, quOn dOt lien quan tién hOnh xác djnh ranh giO'i, mOc
giO'i thira dOt trên thirc dja, dOnh dOu cOc dinh thièa dot bOng dinh sat, vgch 50n,
cc be tOng, CQC gO và 1p Ban mO tO ranh giái, mOc gió'i thira dat dé lam cOn c&
thrc hin do dgc ranh gió'i thira dOt; dOng thai, yeu cOu ngirài sir dyng dat xuát
trinh các giOy tà lien quan den thira dat ('cO the cung cap ban sao các giOy t& do
khóng cOn cOng chirng, cháig thl!c,.) ".
Tuy nhien, theo tInh hinh thirc t ti dja phuong, ngui dan däng k do
dc theo nhu câu riêng lé trên nhieu dja bàn xã, phuing cüa thành phô ma không
däng k do dac tp trung, trong khi do khoãng cách giüa các xã, phu&ng tuong
di xa, cong chi'rc dja chInh hoc can b thôn, tO dan phô nhiêu vic nén vic
phi hqp d dn dc cOn gp nhiu khó khän. Dê giâi quyêt van dé nay, Chi
nhánh Van phOng Däng k dat dai thãrth phô 1p k hoch do dc c the dê gtri
dn UBND các xa, phu0ng, các thOn, bon, to dan phO dé các don vj có lien quan
bit, phi hgp xác djnh hin trng, ranh giâi si:r dung dat de cOng tác do ye dja
chInh dam báo theo dung quy djnh.
10. Cu' fri Nguyen VOn Mini,, bon Ting We! Do'm, xO Dk Nia: D nghj
UBND thành ph Gia Nghia xem xét rut ngn thci gian "Dinh chinh, xác minh,
xóa th ch.p xung ttr 1 den 2 ngày dê vic gia.o djch cOa ngithi dan duc thun
'vi,,.

Trã Iôi:
- Dái vó'i thu t,c dmnh chi'nh thu3c thâm qu$n gidi quyl/ cüa UBND
thành phô Gia Nghia: UBND thành phô Gia Nghia dã ban hành Quyêt djnh sO
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932/QD-UBND ngày 12/8/2021 v vic ban hành He thng quàn 1 cht krcing
phü hçp tiêu chuân quôc gia TCVN ISO 9001:2015 dôi vâi các linh vrc hoat
ctng cüa UBND thành phô Gia NghTa; trong do quy djnh thai gian giái quyêt 7
ngày lam vic, ké tr ngày nhn ho so hcip 1, cii the: Chi nhánh Van phOng Däng
k dat dai thành phôO3 ngày; phOng Tài nguyen và Môi tnxông 02 ngâ.y; Lath
dao UBND thành phô 02 ngày.
- Doi viii thu tyc d,'nh chink thuc thrn quyn giái quyit cüa So Tài
nguyen và Môi trwO'ng: Theo quy djnhtai Quyêt djnh 1925/QD-UBND ngày 28
tháng 11 näm 2018 cüa UBND tinh Dák Nông ye vic ban hành danh miic thu
ttic hãnh chInh thuc thâm quyên giài quyêt cüa cap huyn, thành phô thI th?ñ
hin giái quyêt dôi v&i tnth'ng hçp dInh ehInh thuc thâm quyén giâi quyêt cüa
Sä Tài nguyen và rnôi tnr&ng là l0ngày (khóng Ice thO'i gian chuyên ho sc qua
du&ng bwu d'in), kê tr ngày nhn ho so hqp l, trong dO: Si Tài nguyen và Môi
tnrng 01 ngày; Van phOng dàng k dat dai tinh 02 ngày; Chi nhanh Van phông
dàng k dat dai cap huyn 06 ngày; B phn tiêp nhn và trã kêt qua 01 ngày.
Ghi nhn kin nghj cüa cü tn, UBND thành ph sê phi hçip vâi các don
vj lien quan xem xét, rUt ngan th?i gian giãi quyêt thU tiic hành chInh cho nguii
dan.
- DEi viii thu tyc xác mink: ThU tiic xác minh không cO trong b thU tic
hành chinh; vic xác minh dat dai duçic thirc hin trong trtring hçip cn thiêt khi
co quan chIrc näng giãi quyêt thu t11c hãnh chInh cho ngtthi dan.
,.
.,
- Do, vo, thu tyc dang ky the chap: Thrc hiçn Quyet dnh so 1 159/QDUBND ngày 05/8/2020 ye vic cong bô Danh mic thU tic hãnh chInh sra di,
bô sung trong linh virc Dàng k bin pháp báo dam thuc thâm quyên quãn 1
cUa Sà Tài nguyen và Môi tnthng. Theo quy djnh, dOi vâi ho so dang k th
chap Va dang k xóa the chap thii gian trá ho so trong ngày nMn hO so. Nu
nhn ho so sau 15 gi thI hoàn thành vic däng k và trà ket qua ngai trong
ngày lam vic tiêp theo. Tnr?mg hçip phâi kéo dài thii gian giâi quyêt ho so thI
cting khOng qua 3 ngày lam vic kê tii ngày nhn ho so dang k hp l.
II. LTnh virc quy hoch, giao thông, din chiu sang:
1. Cit tn Vö ThE Dung, tii dan ph6 2, phwOng Nghia Tan: Tuyn dtring
Cao Ba Quát dài khoãng 500mtiêp giáp dir&ng 3/2 (tr Trung tam Van hoa, me
thao và Truyên thông thành phô den cuôi &thng TOa an nhân dan thành phô) va
con dtr?mg phIa sau Trung tam Van hoá, The thao và Truyên thông thành phô
hin nay dA bong trOc nhra, dá sOi, d gay tai ntn cho ngithi dan di li; ban dêrn
không cO den chiu sang nen mt sO thanh niên thithng xuyen den vj trI trên dé
tl;t tlD, lam mat an ninh tr.t tV. Dê nghj UBND thãnh phô cho tráng nhra các
tuyên dixrng tnên và lap h thông din chiêu sang de ngui dan thun tin di lai•
Trã Iô'i: Tuyn dising ma cü tn neu nm trong khu trung tam hành chInh
cUa thành phô. Hin ti, mt s tuyen drnmg trong khu vrc nay mt durng da hu
hông xu&ig cp, UBND thãnh phô dä däng k k hotch 'vâi HDND thành phô
d khc phic süa chüa bang nguôn vOn dâu t'.r cong. Dâu nam 2021, UBND
thãnh pM dã kh&c ph1ic dotn mt ththng qua Chi ciic thuê khu virc Gia Nghia -
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Däk Glong, phtn con 1i së d.0 tu trong thii gian ti. V phn din chiu sang,
hin ti các triic diRing nay dêu có bô trI h thông chiêu sang. Tuy nhiên, do qua
trInh sir dung mt so bong bj chap cháy, hu hông cap di ngâm dithi lông dat. Các
dn vj chuyên mon dang kiêrn tra vi trI hii hông và dê có phiing an c1i the thay
the cap ngâm cho h thông chiêu sang.
2. cfr tn Nguyln Thanh So'n, to dan ph 3, phwöng Nghia Tan: Tôi và
mt sO h dan có dat nãm trong din bj thu hôi lam khu quy hotch 131,5 ha
Sung Düc; khu dat do nay dã duçc bàn giao cho B Tu lnh Binh doàn 16 sir
diing và quàn 1. TnrOc day, trong khu dat bàn giao do cO con du?ng dan sinh
(duäng rat thoãi, khOng dôc) rng khoàng 6m và cO do be tong rng 1 m giia;
con dithng nay phic vi cho vic di li và vn chuyên nông san cüa các h dan
phia di.râi. Khi ducc bàn giao dat, Binh doàn 16 dã xây drng cong trInh tri sà,
tithng b,rào và dä rào chn con dithng nay lai. Nàm 2018, Binh doàn 16 dà bô
tn qu dat dê lam 1ti con dung dat rng khoáng hn 6m (co do xi màng a giia
khoãng im) phiic vi cho vic di 1i cüa nguai dan phIa duâi. Tuy nhien, con
duô'ng nay rat dôc gay khó khan cho vic di 'ai; müa mua vüa qua dung dã bj
sói môn, hi.r hông nng, luçmg dat trôi chày trén di.thng lOn gay trcin tri.rçit và mat
an toàn dôi vâi ngi.thi dan phIa duâi khi di lai, dtc bit là nglxYi già và cháu nhO
di h9c. KInh mong chInh quyên các cap và Binh doàn 16 xem xét sira chia, xir
l dirt diem dê ngithi dan cO con dithng th.t sr thun tin và an toàn.
Trã 1ô'i: Tuyn dtxng dan sinh chy ngang qua Trii so Binh doàn 16,
thuc dat dà giài phóng mt và dA bàn giao cho Binh doàn 16 quán l sO diing.
Do nhu câu dan sinh cOa nguOi dan khu virc, Binh doàn 16 dã chOa laj mt phân
din tIch vOi be rng 6m và do be tong 1 m dé lam duang di cho các h dan phIa
duOi, phân do be tOng van dam báo lixu thông, phân chin do be tong thI bj xói 10
do tr0i mua nhu kiên nghj cüa cO tn. Hin nay, do diêu kin nguôn kinh cOa
thàrth phO con nhiêu han chê nên chua the dáp Ong kjp th0i nhu cau s0a cha
các tuyên dumg dan sinh.
Tru0c mit, UBND thânh phô Gia NghI'a khuyn khIch ngi.r0i dan khu vrc
huy dng dóng gOp kinh phi d khc phic, si:ra chüa tam tuyên thrOng nêu trên
d phiic vij di lai, truOc khi th1rc hin vic s0a chüa phãi báo cáo UBND phuOng
Nghia Tan (là c quan duçc giao quân l các tuyên thrOng dan sinh) dé dugc
hi.rOng dan thrc hin.
V lâu dài, UBND thành phô së di chiu vOi quy hoach khu virc nu
tuyên thrOng nêu trên nm trong quy hoach giao thông dO thj, UBND thành phO
së 1p kê hoach dau ttr tuyên thrOng trong giai doan t0i.
3. Cu' tn Mai Van Nguyen, to dan phO 3, phwO'ng Nghia Tan:
- Hin nay doan thrOng khu tái djnh cu sau Ngan hang nhâ nithc (thrOng
xung truOng Mm non Be Yeu) hin nay dä bj hu hông xuOng cap, doan thrOng
xay drng dã lâu nhung không cO din thrOng chiêu sang và tuyên thrOng L
Duân nhiu cng thoát nuOc không có nap dy gay nguy hiêm cho ngu0i di lai
va mat v sinh.
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- Hin nay tuyén du&ng Lé Duân có 3 büng binh (vông xuyên), vông
xuyên lam qua to, boa trông ben trong phát triên lam che khuât tam nhIn nên rat
dê xây ra tai nn và nhiêu vii tai nn nghiêrn tr9ng dã xáy ra khi ngtthi và
phiwng tin tham gia giao thông. Dé nghj UBND thành phô Co hung khàc phi
Va giãi quyêt sam.
Trã 1ôi:
- Kiên nghj v doin duó'ng khu tái djnh cit sau Ngân hang nhà nu'ác:
Qua kiém tra thirc té các tuyên duing trong khu Sung Dirc hin nay dã hoàn
thành, dua vào khai thác nhixng chua bàn giao cho UBND thành phô quán l.
Các tuyên dix&ng trong khu Tái djnh cu sau Ngân hang nha nuOc (Khu tái djnh
cu Sang Dirc) do Sâ Tài nguyen và Môi truO'ng tinh Dàk Nông lam chü dâu tu;
Khu tái djnh cu Cong an tinh Dàk Nông do Cong an tinh Dàk Nông lam chU dâu
tu; Khu tái djnh cu cho can b, nhân viên Ngân hang nhà nuâc do Ngân hang
tinh Dàk Nông lam chu dâu tu. Hin nay, các tuyên duOng trong khu virc nay
chi.ra dirqc dâu tu h thông din chiêu sang, mt dithng mt so vj trI bj hu hông,
via he CO mçc và ho thu bj mat lu'i chän rác nhu cütri kiên nghj. Vê vic nay,
UBND thành phô Gia Nghia da có Cong van sO 844/UBND-QLDT ngày
07/5/2020 ye ViC bàn giao Khu tái djnh cu thuc khu v1rC Sung fXrc ChO UBND
thành phô Gia NghTa quãn l südiing (lan 3). Sau khi ducic bàn giao, UBND
thành phô së Co hithng dâu tu, k.häc phiic, stra chca theo quy djnh.
- Kiln nghj v vic khuât tam nhIn 4i 03 dáo giao thông trên tuyln
dithng Lê Duân: Ghi nhn kiên nghj cüa cir tn, UBND thành phô dà giao phOng
Quán l do thj kiêm tra, chi dao dan vj chAm soc cay xanh cat tia cay xanh dê
darn bão tam nhIn cho nguii dan tham gia giao thông trên tuyên du&ng Lê
Duân.
4. Cu' tn H Kuit Niê, to dan ph 5, phuông Nghia Tan: To dan ph 5,
phung Nghia Tan là nai có dOng dông bào dan tc thiêu so ti ch sinh sOng,
song nhiêu näm qua vic di 1i cüa nhãn dan gp rat nhiêu khO khän do tuyên
dung di ,qua trung tam cua to dan phô (dumg Lê Thánh Tong kéo dài) dã hu
hOng, xuOng cap tram tr9ng và không co h thông den ththng. Dé nghj UBND
CáC Cap giài quyêt kiên nghj nêu trên.
Trã 1ôi: Hin nay kinh phI sua chira thuOng xuyên CáC tuyên dung trên
dja bàn thành phO con hn chê, chi dü duy tu, sra chua nhüng tuyên du&ng
chInh và hu hông nng. Han nua, hin nay djch bnh Covid-19 dang diên biên
phirc tap, kéo dài lam giám dáng kê nguôn vOn dâu tu xây drng. Vê lâu dài,
UBNID thành phO sê xem xét bô trI kinh phi hoc kien nghj cap có thâm quyên
bO tn nguôn von và có ké hoach nâng cap, süa chüa doan tuyên trén trong thai
gian tâi.
5. Jü' tn Dng DInh Hang, Lê Ba De, to dan ph6 1, phlthng Nghia P/ia:
Con duOng di cua các h dan (thuc To dan phô 1) thai gian qua h ông Nguyen
Tung Van, TDP 9, phung NghTa Thành lan dung dé lay dat phãn lO, ban nên.
Dä nhiu lan phung Nghia Phu den giãi quyêt nhung không thành nên 02 h
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gia dInh chüng tôi tip tiic kin nghj dê các cp có thm quyn giâi quyt nhanh
chóng cho chüng tôi.
Trã I&i: Vii vic cCr tn kiên nghj lien quan den vic tranh chap dat dai
giüa các h dan. Do do, theo quy dnh ti khoãn 24 Diêu 3 Lut Dat dai nãm
2013, nêu UBND phix&ng Nghia Phü dã to chrc hôa giãi nhung thông thành thI
dê nghj cü tn khâi kin ra TOa an nhân dan có thâm quyên dê giãi quyêt theo
quy dnh cüa pháp 1ut ye dan sir.
6. Cu fri Do Thj Quân, tO dan pIi 7, phu'O'ng Nghia P/ia: Xóm 3 cüa
TDP7 van cOn di.rng dat, mOa mua thI tron, müa nAng thI bii; D nghj cp có
thâm quyên giâi quyêt van dê nay d:ê nhân dan on dljnh cuc song.
Trã 101: Hin nay kinh phi sfra chta thuO'ng xuyên các tuyn duOng trên
dja bàn thành phô con thiêu, chi dü duy tu, sira chUa nhU'ng tuyên dumg chInh
và hu hong n.ng. Han na, hin nay djch bnh Covid-19 dang diên biên phiirc
tap, kéo dài lam giàm dáng ké nguôn von dâu tu xây dirng. Thành phô khuyên
khIch vic sira chIta các tuyên du?ing theo hInh thirc xã hi hóa (ngi.thi dan tir
dóng gop kinh phi dê süa chüa du'Ong), tuy nhiên vic sira chüa các tuyên du?mg
phãi duqc nhà nuóc quãn l vá diing theo quy djnh pháp 1ut. Do do, nêu cir tn
có nhu câu si:ra chüa drning thI lien h vâi UBND phumg Nghia Phü dê dLrqc
hucng dan và giám sat theo quy djnh. Vê lâu dài, UBND thành phô së xem xét
bô tn kinh phi hoc kiên nghj cap cO thâm quyên bô trI nguôn von và có kê
hoach nâng cap, s1ra chüa doin tuyên trên trong thi gian tói.
7. Cu' tn Lê Than/i Doàn, to dan phE 2, phithng Nghia Dá'c:
- Tuyên duing Trn Phti doan di din Cong an phOng cháy chilta cháy
môi lan tthi mua chô do thành noi chiira nuOc, thông có lôi thoát và hin nay
dang có nguy ca sat Ri bi kè rat cao và nguy hiêm. D ngh các cap quan tam xfx
1 kjp th?ii.
- D nghj LTBND cp có thm quyn cp s nhà và ten dithng cho nhân
dan, Ciim dan cu so 6, 7, 8 thuc to dan phô 2, thu virc NIià khách T79.
Trã 101:
- Di vci tuyn duing Trn Phi doan dôi din Cong an phOng cháy chüa
cháy (doan 1 trInh tui Km203+434 den Km206+400 thuc Quôc 1 28 do Sâ
Giao thông 4n tài tinh Dàk NOng quân l, vn hành. Trên doan tuyên nay có 06
cong thoát nuâc ngang dng, truóc day tInh trng ngp nithc khi tthi mua
thông xãy ra vi nuc theo 06 cong ngang dithng thoát xuông ha liru. Hin nay,
do qua trInh do thj hóa, nguO!i dan xây dirng nba lam bjt lap 04/06 cong ngang
du&ng nêu trên (gôm các cOng tai 1 trInh Km 203+930, Km 204+180, Km
205+326, Km 206+400) nen nithc thông CO lOi thoát, gay ng.p üng ciic b don
duOng nay mi khi tthi mua. Ngày 16/9/2021,Sâ Giao thông vn tãi tinh Däk
Nông chü trI dã lam vic vâi UBND thành phô và UBND phung Nghia Due;
trong do các ben dã thông nhât phuang an th l theo ni dung Cong van so
1385/SGTVT-KT&KCHT ngày 28/9/2021 cña Sâ Giao thông 4n tài tinh Dàk
Nông, ci the nhu sau:
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+ Vé giái pháp tru'ó'c mat: LTBND phithng Nghia Düc tuyên truyên, 4n
dng ng.rôi dan lien quan den 04 cong ngang duông tai Km 203+930, Km
204+180, Km 205+326, Km 206+400 khoi thông rânh và xà 12 thoát nuOc tam
thai; dông thai vn dng ngithi dan không can tr& dê khoi thông rãnh d9c tü Km
205+300 Km 205+600 nhäm dam bão thoãt nuâc trên tuyên throng nay.
+ V giái pháp láu dài: UBND thành ph d kin nghj vai SO Giao thông
vn tái tinh Dàk Nông thiêt ké phuang an gia cô muang dn nuOc xung ha luu;
báo cáo Tong cic thrOng b xin kinh phi dê triên khai thirc hin muang dn
nuOc các cfra xã thoát nrnfyc. UBND thành phô së thirc hin vic thu hôi dat sau
khi SO Giao thông vn tâi tinh có phuQng an thiêt ké ranh moe thu hôi dé triên
khai thirc hin muong dan nuOc xuOng ha lu'u dam bâo thoát nuOc, không gay
hii hai den tài san, cay côi, hoa màu cüa nguOi dan.
- Kin nghj v cp s nhà và ten thrOng cho nhân dan Ciirn dan cu so 6, 7,
8 thuc to dan phô 2, khu virc Nhà khách T79: UBND thành phô dä chi dao, don
doe UBND cac xã, phuô'ng rã soát, tong hqp và chuyén ye phông Quãn 1 do thj
dê tiên hành cap biên so nhà cho các to chOc, cá nhân. VI 4y, dé nghj các h
dan lien h UBND phuOng Nghia Düc dê hoàn thin các dun dê nghj cap biên
so nba, dánh sO nhà theo quy djnh dê phông Quán l do thj có co sO cap biên sO
nhà cho các h dan tai ctm dan cu sO 6, 7, 8 thuc to dan phô 2, khu virc nhâ
khách T79. Dôi vOi ten thrOng, hin nay UBND thành phô dã chi dao phông Van
hóa và Thông tin phôi hçrp vOi phông Quãn l dO thj, UBND các xâ, phuOng
thirc hin vic rà soát, bO sung các tuyên di.rOng, ngO, hem chua có ten trên dja
bàn thành phô, Gia Nghia dê tham muu UBNID thành phô Gia Nghia kiên nghj
HOND tinh Däk Nông xem xét, d.t ten thrOng theo quy djnh.
8. Cu' In Trân Quan Chá'c, to dan ph 3, phu'Iing Nghia Dá'c: D nghj
các cap quan tam lap biên báo giao thông tai doan truOc cong Bnh xá tinh di
(Hem 2 doan tiep giáp duOng Trân Phi), nguOi dan tham gia giao thông dOng
due, không có bien báo rat nguy hiêm.
Trã 1ô'i: Tuyn duOng Trân Phü doan truOc cng Bnh xá Tinh di do SO
Giao thông 4n tái tinh Däk Nông quán 1, khai thác và 4n hành. Vi vy, vic
cam biên báo dam bão an toàn giao thông do SO Giao thông 4n tãi tinh DAk
Nông thirc hin. Ghi nhn kiên nghj cüa h dan, T.JBND thânh phO së chuyên
kiên nghj cüa cir tn den SO' Giao thông vn tài tinh Däk NOng dê xem xét, giài
quyet theo quy djnh.
9. ü' tn Ti GhI Thông, t dan ph 4, phwô'ng Nghia Dá'c: Các dçr an
quy hoach con chOng chéo chua duc rO rang minh bach, de nghj khi quy hoach
can ducc lam rO han nfta.
Trã kri: Vic l.p và phê duyt các d an quy hoach, UBND thành ph
Gia Nghia dã thirc hin day dñ các buOc lay ' kien cá nhan, tO chOc và kiên
cong dông dan cu khu virc 1p quy hoach; cong bO cong khai tren các phuang
tin thông tin dai chüng, cm pa nO cong bô quy hoach tai dja diem 1p quy
hoach... d các cá nhân, tO chuc duc biêt và thirc hin theo quy hoach di.rqc
duyt; dOng thOi cung c.p thOn.g tin quy hoach cho các tO chuc, cá nhân khi CO
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nhu cu. Trong thai gian ti, d lam t& han nCa trong cong tác quy hoch,
UBND thành phô së chi do các dan vj có lien quan thirc hin 1p quy hoach
dam bâo các do an quy hoach rO rang han na và tuyên truyên den các to chirc,
cá nhân va nhan dan trên dja bàn thành phô ducic biêt và thirc hin theo quy
hoach duçxc duyt.
10. Cu fri Dng Van D,i, t dan ph 4, phwuing Nghia Thành:

- Xác dnh di:ing con du'mg Tru'ang Djnh theo Nghj quyêt so
08/2009/NQ-HDND ngày 23/7/2009 cüa HDND tinh Däk Nông tai to dan phô
2, phu?yng Nghia Thành; dOng thi cam biên ten dithng (doan khu virc chg) dê
nhân dan phân djnh duqc con du?ng Ba Triu và dithng Trt.rang Djnh.
- Sjm thçrc hin hoân thành dirông Chu Van An, tO dan ph 2, phithng
Nghi'a Thành.
- Trên dja bàn cüa tinh, thânh pho vic quy hoch rat cn thit có tInh k
thüa, on djnh tránh tInh trng thay dôi quy hoch; tránh tInh trng quy hoch
treo.
Trã lo'i:
- Kiln nghj v vic ctm bién ten dwè'ng: Tuyn du&ng Trucmg Djnh theo
Nghj quyêt so 08/2009/NQ-HDND ngày 23/7/2009 CO diem dâu giao vOl ththng
L Thung Kit (ti khu virc gân Ngân hang Viettin Bank), diem cuôi giao vOi
duOng Ba Triu (tai khu chçr Gia Nghia mOi, gân dOi din vOl nut giao thrOng
Ton Due Thàng và thrOng Nguyen Viêt Xuân). TnrOc dày, tuyên thrOng nay dã
di.rçic cam biên ten thrOng; tuy nhiên do qua trmnh hoat dng kinh doanh, mt so
tiêu thuang lam kiôt lan chiêm ra rnt thrOng, dan den biên ten thrOng bj hu
hOng. Hin nay, UBND thành phô dang có kê hoçtch 1p hti trtt tir hành lang an
toàn giao thông thrOng b, qua do së tiên hành rà soát tong the toàn thành phO dê
cam bô sung các biên ten thrOng.
- Kiln nghj v vic só'm /wàn thành 4 an ththng Chu Van An: Dr an
thrOng Chu Van An cOn lai doan dài gân lOOm, do vuOng giài phóng mt bang
nên triên khai chm. Hin nay, UBND thành phô dà phê duyt xong phuang an
giãi phóng mt bang, dang thuc hiên các thii We dê bôc thäm, bô tn tái djnh cu
cho các h dan dü diêu kin; dôngthOi dang tien hành hoàn thin các thu We dê
thông báo cho các hO dan nhn tiên bOi thuOng, sOm bàn giao mt bang. Hin
t?i, tai nut giao vOi thrOng Nguyen Tn Phuoiig (ben xe but cü) nhà thâu dâ bat
dâu triên khai thi cOng.
- Kiln nghj v qay hoçzch: COng tác quy hoch do thj tren dja bàn thành
phO hin nay dang duçrc trien khai theo dung các quy djnh cüa pháp lut ye quy
hoch. Hin ti, mOt sO vuOng mac trong quy hoch dO thj dã thrgc UBND thành
ph rà soát, kin nghj tháo gO nhãm dam bão phü hcp vOi thirc tê, On djnh cuOc
song cüa nguOi dan và tuân thu theo quy djnh cüa pháp lut.
11. Cu' In Nguyen Thj Phirong, to dim ph 3, phw&ng Nghia Thành.

- D nghj sOm CO ké hoch sua chaa, ma rng thrOng Nguyn Vi& Xuân
d nhân dan di li, tránh tai nn giao thông.
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- H thng duing Ton Dirc Thing không di.rqc bão tn; do chuyn chçi mOi
không có din dtthng nén hay xáy ra tai nmn và ânh huing sinh hoat cüa nguèi
dan.
Trã 1ô'i: Tuyén dithng Nguyn Vit Xuân và duông Ton Dirc Thing
(don qua khu virc Chcr Gia NghTa) duçc UBND thành phô Gia Nghia giao cho
Ban Quãn 1 dr an và Phát triên qui dat thành phô khâo sat và len phung an
thiét kê vic dâu ti.r nâng cap, xây drng, sira chQa. Trong thii gian tOi, UBND
thành phô së chi dao Ban Quán 1 di.r an và Phát triên qu dat thành phô sm
triên khai thirc hin dê khàc phi.ic các ton tai theo nhu kiên nghj cüa ctr tn.
12. Cw tn Lê Thj L5c, to dan p/ia 5, phwöng Nghia Thành:
- Don Cong chào TDP 5 không có c6ng thoát niic ben di.thng, ngithi
dan xã nuc tràn ra dtrông, dê gay tai nan khi tham gia giao thông.
- Can sfim triên khai các du an trên dja bàn, trong do Co dir an chinh trang
do thj sO 1, so 2 (thuc TDP 4, 5, 6) phixOng Nghia Thành, thành phô Gia Nghia
nói riêng.
Trã lôi:
- V vic cü' fri kk4, nghj ngu'iti dan xã nithc thai Iran ra dwô'ng gay mat
an bàn giao thông và tn9 quan dO thj: UBND thành phô dã chi dao UBND
phi.thng Nghia Thành phôi hçp vi các don vj CO lien quan kiêm tra, xü 1 giãi
quyêt dirt diem kiên nghj cüa Cu tn.
- V kiln nghj Iriên khai dr an chin/i trang do thj s6 1, s6 2 ('thuc TDP
4, 5, 6) phwutng Nghia Thành: DO an diêu chinh Quy hoach chi tiêt chinh trang
t le 1/5 00 khu do thj so 1, khu do thj sO 2 phIa Tây ho trung tam, thj xä Gia
Nghia (nay là thành phO Gia Nghia), tinh Dãk Nông duc UBND thành phô Gia
Nghia phê duyt tti Quyet djnh so 1564/QD-UBND ngày 28/12/2020. Quy
hoach chi tiêt chinh trang t9 1 1/500 khu do thj sO 1, khu dO thj so 2 phIa Tây ho
trung tam là co so pháp 1 dê phiic vi cong tác quãn 1' quy hoach, xây dmg,
quán l dat dai và cap phép xãy dmg. ?oi vOi h dan có dat phü hçip vOi quy
hoach phé duyt thi duçic xem xét, chuyên dôi miic dIch sO diing dat và cap phép
xây drng theo quy djnh.
13. Cit tn Doàn Trithng Scn, to dan ph1, phu'&ng Nghia Trung: Vê
quy hoach khu dan cu s 4 và con thrOng dau nôi giüa thrOng tránh và thrOng
Ton DOe Thäng quy hoach qua lâu nhu.rng khOng thirc hin. Vy bao giO mOi
thirc hin? Nêu không thirc hin can dO bO quy hoach dir an nay và cho nhân dan
duçic chuyên dOi mçlc dIch sO dung và cap phép xây dirng dê nhân dan lam nhà 0
d9c hai ben thrOng.
Trã lôi: Dôi vOi tnic dumg Bc Nam giai doan 2, doan tO thrOng Pham
Vn Dng den di.r?mg tránh do thj Gia Nghia nãm trong khu virc dr an kêu gi
dAu ti.r khu do th mOi d9c tuyên nhánh két nOi thrOng tránh do thj Gia Nghia, vOi
quy mô khoãng 63 ha dâ dugc phê duyt quy hoach tai Quyêt djnh sO 921/QDUBND ngày 10/10/2017 cUa UBND thj xa Gia Nghia (nay là UBND thành phô)
ye vic phê duyt dO an quy hoach chi tiêt chinh trang do thj t' 1 1/500 khu dan
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eli so 4, dc tr11c du&ng Bàc Narn giai don 2. Dông th?yi dir an da duoc dua vào
danh miic dir an kêu gui, thu hiit dâu tix trên dja bàn tinh Däk Nông, giai doan
2020-2025 ti Quyêt djnh so 173 1/QD-UBND ngày 18/11/2020 cüa UBND tinh
Däk Nông.
Hin nay, UBND thânh phô clang chi dto các dan vj có lien quan tin
hành rà soát, dieu chinh quy hooch dôi vâi khu vrc dir an khu dO thj md dcc
tuyên nhánh kêt nôi diiông tránh do th Gia Nghia, dê sam triên khai thirc hin
dr an nêu trên theo quy djnh.
14. Yr fri Vu Xuân Anh, to dan ph 5, phithng Nghia Trung: To dan
phô 5 có 01 con duang nhánh nôi duang Hung Vuong vâi duäng tránh do thj
Gia Nghia, hin nay duang dã xuông cap tram trng, nhân dan di li rat kho
khän; d nghj UBND thành phô Gia Nghia xem xét, cap kinh phi dê süa chira 'ai
con duang dê nhân dan di 1ji thun tin han.
Trã Iôi: Hin nay kinh phi sira chüa thii6ng xuyên các tuyn dithng trên
dja bàn thành phô con thiêu, chi dü duy tu, süa chUa nhüng tuyên duang chinh
và hir hông nng. UBND thãnh phô Gia Nghia ghi nhn kiên cüa cü tn. Vê lau
dài, UBND thành phô së xem xét bô tn kinh phi hoc kiên nghj cap có thâm
quyên bô trI nguôn von và Co kê hoch nâng cap, sira chüa doan tuyên trên trong
thai gian tai.
15. Cu' tn Nguyn Van Tui'n, thôn Cay Xoài, xã Dàk Nia: Dê nghj
I-IDND, UBND thành phô quan tam xem xét vic tu sra duang giao thông nông
vao thôn Cay Xoài, xã Däk Nia và chi do chü dâu ttr tuyên duOng thôn Dông
Tiên sam hoàn thin tuyk &thng thôn Dông Tién. Hin tai chü dâu tu râi dá
4x6, qua nhiêu ngày không triên khai gay tai nmn cho ngu?i dan tham gia giao
thông, nên nguai dan di 1ti rat birc xOc.
Trã Ià'i: Di vâi tuyn duO'ng thôn Dcng Tin hin ti nhà th.0 clang trin
khai thi cOng; các ton ti, bat cp trong khi thi cOng dã duçic Chü dâu tu (phOng
Quãn 11 do thj thành phô) kp thai chân chinh nhäm dam bão tiên d thi công,
ch.t luçing cong trInh vá dam bào cho nguai dan di 1i thun lçii, an toàn giao
thông.
- Di vai tuyên duang vào thôn Cay Xoài, do h.ru luçmg xe cha rae, xe
châ dá cüa mô dá có tãi tr9ng n.ng thu'ang xuyën di qua lam hu hông nhiêu vj
trI. UBNDthành phO ghi nhn 2 kiCn cfia cü tn và sê dua vào k hoch duy tu,
bào trI tuyên duang vào giai doan 2022-2023.
16.Cü' fri Nguyen Van May, thôn Gay Xoài, xd Dk Nia: D nghj các
cap có thâm quyên vào cuc xcr 11 xe cha dá qua tái lam hu duang tü thOn Cay
Xoài ra thôn Dông Tiên và gay nguy hiêm cho nguai dan tham gia giao thông.
Trã 101: Tuyn duang tir câu Gay vào thOn cay Xoài là duang giao thông
nông thôn thutc quãn 12, khai thác, 4n hành cüa UBND xã Däk Nia. UBND
thành phô chi dao UBND xä Dãk Nia chü trI, phOi hçp v9i các hrc luqng chüc
nàng kiêm tra và xir 11 vic xe tãi trng n.ng cha dá tü mO dá luu thông lam hu
hông dithng, ãnh huang den an toàn giao thông cüa nguai dan ti khu virc trên.
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III. Linh vrc din sinh hoit, v sinh môi trirong:

1. Cu fri Nguyln Van Cirong, thôn Cay Xoài, xü Dák Nia: Dê nghj các
cap

có thãm quyên vào cuc xir 1 tInh trng gay ô nhiêm môi tnthng ti bäi rác.
Trã 1ô'i: Trong n5m 2021, UBND thành ph Gia Nghia cia ph& hçip v&i

Chi C11C Báo v môi truàrng tinh Däk Nông, phông Cánh sat phông chông tOi
phtm môi trtthng - Cong an tinh DäkNông kiêm tra cong tác xr 1 rae thai dôi
vâi Bâi xir 1 rác thai cüa Cong ty Co phân
thoát nuâc và Phát triên do thj
Däk Nông; dông thii UBND thành phô cfing có van ban yêu câu Cong ty Co
phân
thoát nuôc và Phát triên dO thj Dàk Nông trong qua trinh xCr 1 rác thai
phâi dam bâo cong tác v sinh mOi tnthng, không dé xây ra tInh trng ô nhim,
lam ãnh hrning den môi trithng sOng cüa các h dan khu virc xung quanh Bãi xir
1 rae thai do Cong ty CO phãn
thoát nilóc và Phát triên dO thj Däk Nông vn
hành.
cap

cia

cap

cap

Trong thai gian tci, UBND thành ph Gia NghTa sê tip tjic theo dOi,
giám sat; tnr.mg hçip Cong ty cô phân cap ntrâc và Phát triên do thj DAk Nông
xü i rae thai không dung quy trInh, lam ô nhim mOi trumgvà ãnh huông den
các h dan xung quanh thI UBND thành phô Gia NghTa së phôi hçip vâi các don
vi có lien quan xü 1 theo quy djnh cüa pháp 1ut.
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2. Cw fri Do Th! Quan, to dan pho 7, phwo'ng Ngh:a PJ,u: Xom3 cua
TDP7 chua duoc keo ducmg diên sinh hoat, diên do nguoi dan tu lAp Dê nghi
cap trén có huâng giâi quyêt van dê nay ctê nhân dan on djnh cuc song.
Trã kri: UBND thành ph d chuyn kin nghj cüa cCr tn D Thj Quãn
den Din lrc Gia NghTa và Din lrc Gia Nghia
trá läi kiên nghj cr tn tti
Cong van so 186/DLGN-KHKT ngày 08/10/2021 nhu sau: Khu vrc nay có
khoãng 18 h dan sinh song trên din tIch rng chü yêu lam nixcing ray d9c khu
vrc suOi Dàk R'Tih. Hin các h dan tai day dang sü diing din tü Tram biên áp
T279(DD472DNO) -1 60kVA-22/0,4kV, ban kinh
din den h xa nhat tai
khu vijc nay khoãng 0,7km. Các h dan
có din dê phic viii sinh hoat và san
xuât, tuy nhiên dumg day sau cOng to di trén ct tam bçi khOng dam bâo an
toàn; do vy dê sü diing din an toàn, dê nghj các h dan có phixong an nâng cap
và câi tao luâi din sau cong to hoc lien h vâi Din lrc Gia NghTa hoc qua so
tOng dài 19001909 dê hirc9ng dn h tr k thu.t trong qua trinh süa cha và sü
dimg din. Hin nay'ngAnh din dang gp khó khAn ye von nên phâi ru tiên xay
9

cia

cap

cia

dmg luâi din tai nhng khu virc chua có krâi din, do do ngành din chi.ra the
dau tu luâi din tai khu virc nay.
IV. Linh vuyc chinh sách an sinh xã hi, van hóa

1.
In Trn Quan chác, dan ph 3, phwô'ng NghIa Dá'c: D nghj
các cap có thâm quyen cho to dan phô 03 tach 1am 02 tO dn phô vi hin nay dan
so qua dông len den 800 h và trên 3.500 nhân khâu.
cfr

to

Trã lôi: D chia tách,.thânh 1p thdân ph rnài phâi dam bao diu kiin va
th%rc hin quy trInh, ho sa theo quy djnh tai Quyêt djnh sO 17/2018/QD-UBND
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ngày 24/8/20 18 cüa UBND tinh Dk Nông ban hành Quy ch t chüc và hot
dng cüa thôn, to dan phô trên dja bàn tinh Däk NOng nhix sau:
- V diu kin thành lap
+ V quy mô h gia dInh: Phái có tü 300 h gia dInh trâ len.
+ Các diu kin khác: Cn Co cci so hatng kinh t - xã hi thi& yu, phU
hqp vOl dieu kin thirc té cüa dja phirnng dê phiic vi hoat dng cong dông và
bão dam on djnh cuc song cüa nguöi dan.
- V quy trInh và h sci thành lip: Uy ban nhan dan phuOng Nghia Dirc có
trách nhim rà soát, báo cáo UBND thành phô dé trInh UBND tinh Däk Nông
cho chU tnwng thành 1p to dan phô mOi.
Theo dO, trong thOi gian tOi IJBND thành ph sê CO kin vOl IJBND
phxorng Nghia Düc can cir diêu kiin thirc tê tai to dan phô 3 và xem xet nhu câu
chia, tách thành 1p to dan phô rnOi; nêu chiatách, thành 1p to dan phô mOi thI
CO báo cáo gui UBND thành phô (kern theo ho so' theo quy dinh tai khoán 1 Diêu
10 Quyet djnh sO 17/2018/QD-UBND ngày 24/8/2018 cia UBND tinh Dák
NOng), d UBND thành phô xem xét, trInh UBND tinh Dàk Nông xem xét, cho
chü trixang theo quy djnh.
2. Cw fri Nguyên Thj Phwong, t dan phô 3, phiritng Nghia Thành: H
thông ba can duqc phü dày han ni:ta 0 nai có dông dan dê ngu&i dan näm thông
tin throc tot han.
Trã 1èi: Ngày 27 tháng 4 näm 2021, Chü tjch UBND thành ph6 dâ ban
hành Quyêt djnh sO 3691QD-UBND ye vic phê duyt dir toán: Dâu tu, nâng
cap, süa chüa h thông Dài truyên thanh thãnh phO và các xã, phuOng; theo do,
phix&ng NghTa Thành duçic dâu tu 13 ciim ba dê dam bâo phU song truyên thanh
toàn b phuOng Nghia Thành,
Ghi nh3n kin, kin nghj cüa cir tn Nguyn Thj Phuang, trong th0i gian
tOi UBND thành phO tiêp tic can dôi nguôn ngân sách cüa thành phO dê dâu tu
h thông Dài truyên thanh i'rng ding cong ngh thông tin - viên thOn (Dài
truyên thanh thông minh) dam bâo phü song de tuyên truyên, thông tin den mci
nguOi dan trên dja bàn thành phô ye duOng 101, chü trtiang cüa Dãng và chInh
sách, pháp 1utt cüa Nhà ntrOc.
3. Cw In Nguyn Ng9c Tâu, tEi dan ph6 4, phwô'ng NghTa Trung:
- D nghj Ca quan quãn 1 van hóa cO bin pháp ngän chn dantO rai,
quãng cáo. Nhu hin nay nhiêu tO rai dan trên các trii din, gOc cay rat phãn
cam, lam mat m5 quan và vAn minh do thj (nhât là quãng cáo rut ham cau).
- D cong tác phOng, chng djch Covid-19 ngày càng hiu qua, mi ngu?i
d ciing tham gia phOng chông djch, bão v si'rc khOe cho nhân d và cong
dôn. Trong 02 nAm qua To Covid cong dOng dâ cüng các cap, các ngành tuyên
truyên, vn dng nhãn dan phOng chOng djch, là nguOi tuyén dâu phOng, chông
djch bnh, nhung thành viên To Covid cong dông hoat dng không cO kinh phi,
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các diu kiin dam bâo an toàn không có, chtra có chInh sách h trç, dng viën
1rc lixcrng to Covid cong dông lam nhim vii.
Trãlèi:

- Kiln nghj v vic ngán chin dan to ro'i, quãng cáo lam mat m9 quan và
van minh do thj: Ghi nhn hen nghj cüa tn, dé nghj UBND phung NghTa
Trung chi dao tây xóa, kiêm tra và xir pht vi phm hành chInh theo thãm quyên
dôi vri các dcm vj, canhan dan ti rii, quãng cáo không thing quy djnh theo quy
djnh tai Khoân 1, Diêu 34, Nghj djnh so 38/2021/ND-CP ngày 29/3/2021 cüa
ChInh phü, ci the nhu sau: "Ph,t lien lIt 1.000.000 dông din 2.000.000 dông
dôi vái hành vi treo, dat, dan, ye các san phám quáng cáo trên cç3t din, try
diên, c3t tIn hiêu giao thông và cay xanh nc'i cong c5ng, tnt tnzthng hç.rp quy
djnh tgi diem d khoán 3, diem b khoOn 5 và diem b khoán 8 Diéu 12 Nghj djnh
sO 100/2019/ND-GP ngày 30 tháng 12 nãm 2019 cüa GhInh phü quy dinhth
phat vi phgm hành chInh trong linh vtc giao thông dztông bç5 và du'&ng sat".
Trithng hcip vuçlt thãm quyên thI chuyên ci quan chuyên mOn cüa thãnh phô de
tham mini, xü 1 theo dung quy djnh cüa pháp lut.
- Kiln nhj v kinh phi h091 qng, các diu kin dam bão an bàn va
chInh sách ho bri, dç3ng viên cho TO ('ovid c3ng dông: Trong thii gian qua,
vai sti vao cuôc cua ca he thông chmh tn, nganh y tê, däc biêt la su gop süc cua
các To Covid- 19 cong dông dã gop phãn không chê, kiêm soát không dê djch
bnh lay lan ra din rng trên dja bàn thành phô. UBNDthành phô ghi nhn và
biêu drnmg nhUng dóng gop cüa To Covid-19 cong dông. Các To Covid-19
cong dông do Ban chi d.o phông, chông djch bnh a nguii các xã, phuang
thành 1p và phãn cong nhim vii cii the; do 4y, kinh phi hoat dng cüa TO
Covid-19 cong dong và các chê d, chInh sách lien quan den To Covid-19 cong
dOng do UBND, Ban Chi dao phóng, chông djch bnh a nguii xâ, phuing dam
bâo h trçi theo quy djnh. Nêu kinh phI thrc hin chê d, chInh sách cho các
thành viên To Covid-19 cong dông không dam báo, UBND, Ban Chi dao phông,
phung chju trách nhim d? toán, trInh UBND
chông djch bnh ô nguYi
xa,

thãnh phO xem xét, h trc theo dung quy djnh hin hành.
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4. Cit In Phgm Ng9c D!nh, to dan pho 1, phwo'ng Nghia Duc: Gia drnh
tôi thuc h gia dInh chat dc da caim, gia dInh có dat bj thu hOi xây drng Quâng
tru1ng. Dê nghj cap có thâm quyên quan tam ho trçl giãi quyêt vic lam cho con

trai tOi sau khi bj giãi tOa.
Trã Ièi: Can cr Nghj djnh s 61/20151ND-CP ngày 09/7/2015 cüa ChInh
phü quy djnh chInh sách h trg tao vic lam và Qu5 quOc gia ye vic lam; Nghj
djnh s 74/2019/ND-CP ngày 23/9/2019 cUa ChInh phü süa dOi, bô sung mt sO
diu cüa Nghj djnh sO 61/2015/ND-CP ngay 09/7/2015 cUa ChInh phü quy djnh
chInh sách h tr tao vic lam và Qu quôc gia ye vic lam, Quyêt djnh so
63/2015/QD-TTg ngày 10/12/2021 cüa Thu tuâng Chinh phü ye chInh sách ho
tr dào tao nghê và giâi quyêt vic vic lam cho ngui lao dng bj thu hOi dat;
hin nay thành phô dang thirc hin các chInh sách ho trçi vic lam nhi.r: ChInh
sách vic lam cOng; chInh sách h trg nguâi lao dng di lam vic & nu&c ngoài
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theo hçp dng; chInh sách h trg vay vn d& vói ngithi lao dng di lam vic a
rnthc ngoài theo hçp dông; chInh sách h trq thanh niên 1p nghip; chInh sách
h trçl thanh niênkhM sir doanh nghip; chInh sách cho vay uu dAi tü Qu5 quôc
gia ye vic lam dê t?o vic lam, duy trI Va ma rng vic lam.
Nhu 4y, nu con trai ông có nhu c.0 giâi quyt vic lam, d nghj lien h
vâi phông Lao dng - Thuong binh và Xã hi thành phô hotc Uy ban nhân dan
các xâ, phuàng noi nguàri lao dng sinh song dê duçic huang dan 1p thu t1jc, ho
so däng k giâi thiu vic lam và ho trq theo quy djnh cüa pháp 1ut. Ngoài ra,
con trai ông có the lien h trrc tiêp vâi Trung tam Djch vi Vic lam tinh Däk
NOng dé duçic tu van, giâi thiu vic lam và tham gia các chuong trinh tuyên
diing lao dng cüa các doanh nghip trong tinh, ngoài tinh và di lam vic a nuac
ngoài.
Trên day là Báo cáo tng hcp trá Ru ' kin, kin nghj cüa cü tn tru&c k'
hQp thir 3, HDND thành phô khóa IV, nhim k' 202 1-2026 cüa LTBND thãnh
phô./.
* Giao UBND các phu&ng, xâ thông bco các nói dung trá iài cüa UBND
thànhphó den th fri cza djaphwcrng mInh du'çrc biêt.
Noi nhn:
-Nhutrên;
- UBMTTQVN thânh phd;
- CT, các PCT UBND thành phô;
- LDVP;
- Các phông, ban, ckm vi;
- UBND các phuing, xã;
- Các Cu tn có ten trong Báo cáo;
-Lixu:VT,VP.
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