ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ GIA NGHĨA
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Nghĩa, ngày

BÁO CÁO
Công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý, giải quyết
đơn thƣ khiếu nại, tố cáo tháng 8 năm 2019
Thực hiện Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND, ngày 27/3/2017 của UBND
tỉnh Đắk Nông, về việc ban hành quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra,
giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đắk
Nông.
Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa báo cáo kết quả thực hiện công tác
thanh tra, tiếp công dân, xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 8/2019
trên địa bàn thị xã như sau:
I. CÔNG TÁC THANH TRA:
1. Việc triển khai các cuộc thanh tra:
* Tổng số cuộc đang thực hiện (triển khai trong kỳ báo cáo): 01 cuộc
thanh tra xây dựng tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đối với dự án thao trường
huấn luyện tổng hợp lực lượng vũ trang thị xã.
* Kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử lý
về thanh tra:
- Số kết luận và quyết định xử lý được kiểm tra trong kỳ báo cáo:
- Kết quả thực hiện các kiến nghị: Đang tiến hành đôn đốc thực hiện theo
quy định.
2. Đánh giá nhận xét:
Trong tháng 8 năm 2019, chuẩn bị các thủ tục tiến hành cuộc thanh tra
theo chương trình kế hoạch và vẫn tiếp tục đôn đốc và chỉ đạo thực hiện nghiêm
túc các Kết luận sau thanh tra theo đúng quy định.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ
GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.
1. Tiếp công dân:
a. Cấp xã, phƣờng:
- Số lượt công dân đã tiếp: 0 lượt = 0 người.
- Trong tháng 8/2019, lãnh đạo UBND các xã, phường đã tiếp công dân
định kỳ và đột xuất như sau:
+ Tiếp định kỳ: 0 lượt = 0 người.
+ Tiếp đột xuất: 0 lượt = 0 người.
b. Cấp thị xã.
- Số lượt công dân đã tiếp: 64 lượt = 84 người.
- Số vụ việc qua tiếp công dân là 33 vụ.
+ Khiếu nại: 0 vụ việc.
+ Kiến nghị, phản ánh: 56 vụ việc.

+ Tố cáo: 0 vụ việc.
- Số đoàn đông người: 02 đoàn.
- Trong tháng 8/2019, lãnh đạo UBND thị xã đã tiếp công dân định kỳ và
đột xuất như sau: (có biểu mẫu chi tiết kèm theo)
+ Tiếp định kỳ: 20 lượt = 35 người
+ Tiếp đột xuất: 0 lượt = 0 người
- Việc xử lý khiếu nại, tố cáo: Thông qua lịch tiếp công dân, Thường trực
Thị ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã cùng lãnh đạo Thanh tra thị
xã, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã và các đơn vị có liên quan tổ
chức đối thoại trực tiếp với công dân và sau buổi tiếp dân có văn bản kết luận,
chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét giải quyết khiếu nại, kiến nghị
của công dân.
- Đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải
quyết của Chủ tịch UBND thị xã, UBND thị xã giao Thanh tra thị xã xử lý,
hướng dẫn, chuyển đơn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết; đối
với những vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thị xã, giao
cho Thanh tra và đơn vị có liên quan tiến hành tham mưu thụ lý đơn, giải quyết
theo quy định.
2. Xử lý đơn thƣ:
a. Tiếp nhận tại UBND các xã, phƣờng:
- Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ: 0 đơn = 0 vụ.
- Đơn kỳ trước chuyển qua: 02 đơn = 02 vụ.
* Tổng đơn phải xử lý: 2 đơn = 2 vụ;
+ Tranh chấp đất đai: 0 vụ
+ Đơn khác: 02 đơn = 02 vụ
b. Tiếp nhận tại UBND thị xã:
- Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ: 33 đơn = 33 vụ.
- Đơn kỳ trước chuyển qua: 60 đơn = 60 vụ.
* Tổng đơn phải xử lý: 93 đơn = 93 vụ.
- Kết quả phân loại đơn:
+ Khiếu nại: 02 đơn = 02 vụ.
+ Tố cáo: 0 đơn = 0 vụ.
+ Kiến nghị, đề nghị, phản ánh: 93 đơn = 93 vụ.
- Kết quả xử lý đơn thƣ: 93 đơn = 93 vụ.
+Số đơn chuyển đến các phòng, ban, đơn vị thuộc thị xã giải quyết là: 92
đơn = 92 vụ.
+ Chuyển các sở, ban ngành của tỉnh: 01 đơn = 01 vụ.
Trong đó:
+ Đã tiến hành trả lời kiến nghị: 42 đơn = 42 vụ.
+ Đang xem xét trả lời, giải quyết: 50 đơn
*Nhận xét, đánh giá:
Trong tháng 8 năm 2019 số lượng đơn thư trên toàn địa bàn thị xã chủ yếu
là đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác giải quyết hồ sơ đất đai, quy
hoạch sử dụng đất, tranh chấp đất đai và đơn xin bốc đất tái định cư…
3. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền:

a) Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền: 02 đơn = 02 vụ việc đã ban
hành Quyết định giải quyết khiếu nại. Tuy nhiên, đến nay người khiếu nại đã rút
đơn khiếu nại (hộ ông Tô Quang Bình và Tô Quang Thanh – phường Nghĩa
Thành), UBND thị xã đang tiến hành thủ tục đình chỉ giải quyết khiếu nại của
02 hộ nêu trên.
b) Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền:
- Tổng số: Đơn tố cáo 0 vụ.
4. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến
pháp luật về khiếu nại, tố cáo
- Tổng số văn bản (hướng dẫn, chỉ đạo) về công tác tiếp công dân, xử lý
đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo mới được ban hành: 01 văn bản.
III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2019.
1. Công tác thanh tra:
- Ban hành Kết luận kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng,
chống tham nhũng đối với các đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập.
- Triển khai cuộc thanh tra về lĩnh vực đất đai trên địa bàn thị xã Gia
Nghĩa.
2. Công tác tiếp công dân:
Tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân theo Quyết định số
02/2016/QĐ-UBND, ngày 23/5/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa, về việc ban
hành Quy định tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tại
UBND thị xã Gia Nghĩa;
3. Công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thƣ:
- Tiếp nhận, thụ lý, xử lý đơn thư theo đúng trình tự, đúng thẩm quyền giải quyết
của Chủ tịch UBND thị xã.
- Hướng dẫn và chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
- Tiến hành kiểm tra, xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy
định, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài.
4. Thực hiện công tác quản lý nhà nƣớc về xét khiếu tố:
- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, kiến
nghị, phản ánh, tố cáo ở cơ sở.
- Tuyên truyền, hướng dẫn các quy định pháp luật giải quyết khiếu nại, tố
cáo ở xã, phường.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết
đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 8 năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác
tháng 9 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- TT. Thị uỷ;
- TT. HĐND TX;
- Ban Tuyên giáo thị ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu; VT, TTr (Na).

CHỦ TỊCH

Trần Đình Ninh

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHÔNG BÁO CÁO THÁNG 9 NĂM 2019
Stt
01
02
03
04
05

Đơn vị
UBND phường Nghĩa Thành
UBND phường Nghĩa Trung
UBND phường Nghĩa Đức
UBND xã Đắk R’Moan
UBND xã Quảng Thành

Ghi chú

TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND THỊ XÃ GIA NGHĨA,
TỪ NGÀY 10/07/2019 ĐẾN 10/8/2019

STT

Ngày tiếp

Họ, tên ngƣời
tiếp
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Chức vụ

Họ, tên, địa chỉ
ngƣời KN, TC,
khiến nghị, phản
ánh

Chủ tịch
Bà Vương Kim Chi,
UBND thị xã thường trú tại Tổ
dân phố 8, phường
Nghĩa Phú, thị xã
Gia Nghĩa

Nội dung vụ việc
(KN, TC, KN, PA)
Kiến nghị việc tranh
chấp đất đai với hộ
ông Trần Đức Linh;
Xem xét xác nhận
lại diện tích 52 m2
đất tranh chấp nằm
trong thửa đất của
hộ gia đình thuộc
Dự án xây dựng chợ
Gia Nghĩa để có cơ
sở, giải quyết điều
chỉnh
giá
bồi
thường, hỗ trợ theo
quy định

Việc giải
quyết của
cơ quan có
thẩm
quyền (nếu
có)

Hƣớng xử lý

Số
ngƣời

- Đối với việc tranh chấp 01
với hộ ông Nguyễn Đức
Linh, việc thỏa thuận
mua bán là giao dich dân
sự của 02 hộ gia đình,
nếu hai bên không thỏa
thuận được thì đề nghị
các hộ gia đình khởi kiện
ra Tòa án để được xem
xét, xử lý.

Ghi chú
(tiếp định
kỳ/ đột
xuất)
Định kỳ

- Giao UBND phường
Nghĩa Thành xác nhận
lại lần cuối nguồn gốc
khai hoang đối với diện
tích 52 m2 thuộc quyền
sử dụng của hộ gia đình
nào theo đúng quy định.
- Giao Ban Quản lý dự
án và Phát triển quỹ đất
thị xã trên cơ sở xác

5

nhận của UBND phường
Nghĩa Thành, tham mưu
để tính giá trị bồi thường
cho hộ gia đình theo
đúng quy định.
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Chủ tịch
UBND thị
xã

Bà Nguyễn Thị
Hồng, thường trú tại
số nhà 112, đường
Chu Văn An, Tổ dân
phố
2,
phường
Nghĩa Thành, thị xã
Gia Nghĩa

Kiến
nghị
Văn
phòng công chứng
Võ Thị Mỹ Ngọc
làm hợp đồng công
chứng
chuyển
nhượng từ hộ Bùi
Thị Khánh cho ông
Nguyễn Văn Điểu là
không đúng quy
định, chưa được
thống nhất các thành
viên trong hộ gia
đình. Đề nghị xem
xét hủy hợp đồng
chuyển nhượng.

- Việc hủy hợp đồng 01
theo yêu cầu của bà
không thuộc thẩm quyền
của UBND thị xã, đề
nghị hộ gia đình gửi đơn
ra Tòa án để được xem
xét, giải quyết theo quy
định.
- Đề nghị Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai
thị xã tạm dừng việc xử
lý hồ sơ chuyển nhượng
quyền sử dụng đất của
hộ gia đình đến ngày
10/8/2019. Sau thời gian
này, nếu không có văn
bản yêu cầu tạm dừng
của Tòa án thì thực hiện
việc xử lý hồ sơ của
công dân theo quy định

Định kỳ
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Chủ tịch
Ông Nguyễn Văn Kiến nghị về việc
UBND thị xã Chiến, thường trú tại tranh chấp đất đai
Tổ dân phố 1, với hộ ông Dũng.
phường
Nghĩa
Trung, thị xã Gia

Giao UBND xã Đăk Nia 01
tiếp tục tổ chức hòa giải
giữa 02 hộ gia đình

Định kỳ
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Nghĩa
Chủ tịch
Bà Lê Thị Yến,
UBND thị xã thường trú tại Tổ
dân phố 5, phường
Nghĩa Thành, thị xã
Gia Nghĩa

Kiến nghị về việc hộ
bà Lê Thị Trang
(con gái bà Nguyễn
Thị Oanh) không
chừa lại đường đi
cho gia đình bà như
đã thỏa thuận.

Giao phòng Tài nguyên
01
– Môi trường thị xã chủ
trì, phối hợp với các đơn
vị có liên quan kiểm tra
tính pháp lý việc cấp đất,
chuyển quyền sử dụng
đất của các hộ gia đình:
bà Nguyễn Thị Oanh, Lê
Thị Trang, Lê Thị Yến
(việc ký giáp ranh của
các hộ liền kề, việc thỏa
thuận chừa đường đi
giữa các hộ) có đúng quy
định hay không

Định kỳ
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Chủ tịch
Ông Đoàn Văn
UBND thị xã Chưởng, thường trú
tại thôn Tân An, xã
Đăk R’Moan

Kiến nghị các nội
dung: Việc quy
hoạch nghĩa trang tại
đồi Độc Lập, thôn
Tân Phú; Chủ tịch
UBND xã Đăk
R’Moan lấy tiền
đóng góp của các hộ
dân đi mua đất khi
chưa được sự thống
nhất của các hộ dân;
xem xét việc bố trí
đất tái định cư, hỗ
trợ 30% đất tái định
cư thuộc dự án xây
dựng nhà máy thủy
điện Đăk R’Tih;
việc xử lý của cơ
quan công an về đối
tượng trộm cắp tài
sản, hoa màu của hộ
dân.

Việc này UBND thị xã 01
đã giao phòng Quản lý
đô thị thị xã phối hợp với
UBND xã Đăk R’Moan
kiểm tra lấy ý kiến của
dân tạo đồng thuận tham
mưu cho UBND thị xã
trình UBND tỉnh điều
chỉnh quy hoạch cho phù
hợp song việc thực hiện
chưa nghiêm túc dẫn đến
người dân ở các thôn này
bức xúc, yêu cầu các đơn
vị nêu trên sớm thực
hiện, hoàn thành trước
ngày 20/8/2019.

Định kỳ

- Việc kiến nghị Chủ tịch
UBND xã lấy tiền các hộ
dân đóng góp đi mua đất
khi chưa được sự đồng ý
các hộ dân, việc này Ủy
ban kiểm tra Thị ủy đang
kiểm tra việc huy động
quỹ đóng góp của các hộ
dân, việc sử dụng nguồn
quỹ đóng trên địa bàn xã,
sau khi có Kết luận của
Ủy ban kiểm tra Thị ủy,
UBND thị xã sẽ thông
báo cho các hộ dân được
biết.
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- Giao Thanh tra thị xã
phối hợp với các đơn vị
có liên quan xem xét, rà
soát kiến nghị của hộ
dân về hỗ trợ 30% đất tái
định cư dự án thủy điện
Đăk Rtih tham mưu cho
UBND thị xã kiến nghị
tỉnh xử lý theo quy định.
- Giao Ban Quản lý dự
án và Phát triển quỹ đất
thị xã xem xét việc đề
nghị bố trí đất tái định cư
của hộ gia đình để tham
mưu xử lý kiến nghị của
hộ dân theo quy định.
- Giao Công an thị xã
xem xét, kiểm tra và báo
cáo cụ thể về kiến nghị
của hộ dân liên quan đến
nội dung: Người dân khi
bắt được các đối tượng
cùng với tang vật trộm
cắp giao cho cơ quan
Công an thì chỉ xử lý vi
phạm hành chính mà
chưa điều tra đến cùng
(các hộ dân nghi ngờ
việc trộm cắp trước đó
cũng từ các đối tượng
này gây thiệt hại nhiều)

9

gây bức xúc cho hộ gia
đình.
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Chủ tịch
Bà Đào Thị Năm,
UBND thị xã thường trú Tổ dân
phố 2, phường
Nghĩa Trung, thị
xã Gia Nghĩa

Hộ gia đình có đất
bị nhà nước thu hồi
để xây dựng hạng
mục hồ Hạ, ngôi
nhà cũ của hộ gia
đình đã bị sập, kiến
nghị cơ quan chức
năng xem xét tạo
điều kiện cho hộ
gia đình tiếp tục
được xây dựng nhà
ở đối với phần diện
tích không bị thu
hồi khi chưa làm
kịp giấy phép xây
dựng nhà ở.

- Giao phòng Quản lý đô thị thị xã 01
xem xét, khẩn trương tham mưu việc
cấp giấy phép xây dựng cho hộ gia
đình (nếu đủ điều kiện).

Định
kỳ

- Giao UBND phường Nghĩa Trung
kiểm tra việc cán bộ, công chức,
viên chức phường cho phép hộ gia
đình xây dựng nhà ở khi chưa có
giấy phép xây dựng để kiểm điểm
nghiêm túc đảm bảo về trật tự xây
dựng trên địa bàn.

10
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25/7/2019

Trần Đình Ninh

Chủ tịch
Ông Phạm Duy
UBND thị xã Định, thường trú
tại Tổ dân phố 2,
phường Nghĩa Phú,
thị xã Gia Nghĩa

Kiến nghi cơ quan
chức năng xem xét,
giải quyết việc đất
của hộ gia đình đã
bị cấp giấy chứng
nhận cho hộ khác.

Giao UBND phường Nghĩa Phú chủ 01
trì, phối hợp với phòng Tài nguyên –
Môi trường thị xã, Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai thị xã, để
kiểm tra hồ sơ của hộ gia đình để xử
lý dứt điểm kiến nghị của hộ dân
(theo nội dung Công văn số
1096/UBND-TNMT ngày 27/6/2019
của UBND thị xã)

Định
kỳ

11
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25/7/2019

Trần Đình Ninh

Chủ tịch
Ông Phạm Văn
UBND thị xã Hùng, thường trú
tại thôn Tân Thịnh,
xã Quảng Thành

Kiến nghị việc
xem xét bố trí đất
tái định cư cho hộ
gia đình thuộc Dự
án xây dựng nhà
máy thủy điện Đăk
R’Tih.

Giao Ban Quản lý dự án và Phát 01
triển quỹ đất thị xã sớm hoàn thành
hạ tầng trường Nghĩa Phú trong đó
có tái định cư để bố trí tái định cư
cho ông theo quy định.

Định
kỳ
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25/7/2019

Trần Đình Ninh

Chủ tịch
Ông Trần Cần,
UBND thị xã thường trú tại Tổ
dân phố 2, phường
Nghĩa Tân

Kiến nghị việc
xem xét hợp thức
hóa phần đất dôi
dư cho hộ gia đình
thuộc dự án xây
dựng đường 23/3.

Giao phòng Tài nguyên – Môi 01
trường thị xã chủ trì, phối hợp với
các đơn vị có liên quan kiểm tra cụ
thể, tham mưu UBND thi xã xử lý
kiến nghị của hộ dân theo quy định
(hoàn thành sau 15 ngày kể từ ngày
hộ gia đình đã hoàn thành việc hồi
phục lại mốc ranh giới và đo đạc
thửa đất xong)

Định
kỳ
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25/7/2019

Trần Đình Ninh

Chủ tịch
Ông Đậu Bá Vinh,
UBND thị xã thường trú tại thôn
Nghĩa Hòa, xã
Quảng Thành

Nhà nước thu hồi
đất của hộ gia đình
với diện tích trên
3000 m2, kiến nghị
cơ quan chức năng
xem xét hỗ trợ cho
hộ gia đình theo
quy định.

- Giao Ban Quản lý dự án và Phát 01
triển quỹ đất thị xã phối hợp với các
đơn vị có liên quan kiểm tra, tham
mưu lập phương án bồi thường bổ
sung cho hộ gia đình theo quy định.

Định
kỳ

- Đối với việc cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất cho hộ gia đình
tại xã Quảng Thành, yêu cầu UBND
xã Quảng Thành xác nhận cụ thể
nguồn gốc đất của hộ gia đình.
- Việc kiến nghị của hộ gia đình
được đo đạc cấp quyền sử dụng đất,
đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng
ký đất đai thị xã thực hiện theo yêu
cầu và đề nghị hộ gia đình nộp phí
theo quy định.
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25/7/2019

Trần Đình Ninh

Chủ tịch
Ông Vũ Văn Hùng,
UBND thị xã thường trú tại Tổ
dân phố 1, phường
Nghĩa Trung

Kiến nghị cơ quan
chức năng chậm trễ
trong việc cấp giấy
chứng nhận quyền
sử dụng đất cho hộ
gia đình

Theo phản ánh của hộ gia đình, hồ
sơ hộ gia đình đã nộp đầy đủ tại Bộ
phận tiếp nhận và Trả kết quả thị xã
ngày 16/10/2018 nhưng đến nay cơ
quan chức năng vẫn chưa xử lý
xong. Giao phòng Tài nguyên – Môi
trường thị xã kiểm tra, tham mưu xử
lý kiến nghị của hộ dân theo quy
định. Đồng thời kiểm tra lý do vì sao
đến nay vẫn chưa có kết quả để kiểm
điểm cá nhân có liên quan trong việc
xử lý chậm trễ hồ sơ của hộ gia đình,
báo cáo kết quả xử lý trách nhiệm
của các cá nhân có liên quan về
UBND thị xã (qua phòng Nội vụ)

01

Định
kỳ

Giao phòng Nội vụ tổng hợp, tham
mưu UBND thị xã xử lý theo quy
định

15
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25/72019

Trần Đình Ninh

Chủ tịch
Ông Phan Văn
UBND thị xã Cương, thường trú
tại Tổ dân phố 1,
phường Nghĩa Đức

Gia đình nhận
được thông báo thu
hồi đất dự án xây
dựng bờ kè hồ
Trung tâm và đã
được tạm ứng một
số tiền nhưng từ đó
đến nay (4-5 năm)
gia đình chưa được
nhận
tiền
bồi
thường, hỗ trợ tái
định cư.

Giao Ban Quản lý dự án và Phát
triển quỹ đất thị xã kiểm tra cụ thể,
tham UBND thị xã văn bản trả để hộ
dân được biết

01

Định
kỳ

16
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25/7/2019

Trần Đình Ninh

Chủ tịch
Ông Nguyễn Quốc
UBND thị xã Vượng, thường trú
tại thôn Tân Tiến,
xã Quảng Thành

Gia đình ông đề
nghị cấp đổi giấy
chứng nhận quyền
sử dụng đất do
diện tích trên thực
tế và diện tích trên
sổ không khớp
nhưng từ tháng 8
năm 2018 đến nay
vẫn chưa xong

Giao phòng Tài nguyên – Môi
trường thị xã chủ trì, phối hợp với
Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ
đất thị xã, Chi nhánh Văn phòng
đăng ký đất đai thị xã kiểm tra cụ
thể, tham mưu UBND thi xã xử lý
kiến nghị của hộ gia đình

01

Định
kỳ

17
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25/7/2019

Trần Đình Ninh

Chủ tịch
Các hộ: Nguyễn
UBND thị xã Thị Mừng, Hoàng
Văn Điệp, Nguyễn
Văn Thiệp, Bùi
Văn Cường, Hồ
Thị Năm, Nguyễn
Văn
Dương,
thường trú tại bon
Đăk R’Moan, xã
Đăk R’Moan, thị
xã Gia Nghĩa

Liên quan đến việc
bồi thường, hỗ trợ
và bố trí đất tái
định cư cho hộ gia
đình thuộc Dự án
nhà máy thủy điện
Đăk R’Tih.

Giao Thanh tra thị xã tiếp tục rà soát
tham mưu UBND thị xã kiến nghị
tỉnh xử lý kiến nghị của các hộ gia
đình

06

Định
kỳ
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25/7/2019

Trần Đình Ninh

Chủ tịch
Ông Trần Minh
UBND thị xã Thiện, thường trú
tại Thôn Tân Hòa,
xã Đăk R’Moan

Kiến nghị việc
UBND xã Đăk
R’Moan xác nhận
nguồn gốc sử dụng
đất của gia đình
không đúng nên
việc bồi thường, hỗ
trợ và bố trí đất tái
định cư cho hộ gia
đình thuộc Dự án
xây dựng nhà máy
thủy điện Đăk
R’Tih chưa thỏa
đáng.

Để đảm bảo khách quan đúng quy
định, đảm bảo quyền lợi của hộ gia
đình. Giao UBND xã Đăk R’Moan
kiểm tra cụ thể, xác định lại nguồn
gốc sử dụng đất, nhà ở của hộ ông
Trần Minh Thiện, gửi kết quả về
UBND thị xã (qua Thanh tra thị xã).
Giao Thanh tra thị xã trên cơ sở xác
nhận của UBND xã Đăk R’Moan
tham mưu UBND thị xã xử lý kiến
nghị của hộ dân theo quy định.
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Định
kỳ
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25/7/2019

Trần Đình Ninh

Chủ tịch
Ông
Vũ
Đức
UBND thị xã Trường, thường trú
tại TDP2, phường
Nghĩa Tân

Hộ gia đình được
UBND thị xã đồng
ý cho hợp thức hóa
phần đất dôi dư sau
khi thu hồi để xây
dựng Trung tâm
hành chính thị xã
nhưng đến nay gia
đình vẫn chưa cấp
được giấy chứng
nhận quyền sử
dụng đất đối với
phần diện tích trên
vì không có cơ sở
để xác định nghĩa
vụ tài chính

Giao phòng Tài nguyên – Môi
trường thị xã kiểm tra cụ thể, tham
mưu UBND thị xã xử lý dứt điểm
kiến nghị của hộ gia đình

01

Định
kỳ
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25/7/2019

Trần Đình Ninh

Chủ tịch
Bà Nguyễn Thị
UBND thị xã Xuân
Thanh,
thường trú tại
TDP2,
phường
Nghĩa Tân

Kiến nghị việc
tranh chấp đất đai
với hộ ông Mậu,
ông Dần.

Giao UBND phường Nghĩa Tân tổ
chức việc hòa giải tranh chấp đất đai
giữa các hộ gia đình, nếu không hòa
giải được thì hướng dẫn hộ gia đình
khởi kiện ra Tòa án để được xem
xét, giải quyết. Đồng thời kiểm tra
cụ thể việc xây dựng nhà trái phép
trên đất đang tranh chấp theo hộ dân
phản ánh (nếu có)
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Định
kỳ
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05/8/2019

Trần Đình Ninh

Chủ tịch
Ông Bùi Cao Niu,
UBND thị xã thường trú tại thôn
Tân An, xã Đăk
R’Moan, thị xã Gia
Nghĩa

Kiến nghị về việc
bồi thường về đất
là đất trồng cây
hàng năm cho hộ
gia đình thuộc Dự
án nhà máy thủy
điện Đăk R’Tih là
không đúng với
thực tế.

Giao Thanh tra thị xã kiểm tra lại
việc bồi thường về đất cho hộ gia
đình (xem lại số cây trồng đã kiểm
kê theo phản ánh của hộ gia đình)
tham mưu UBND thị xã kiến nghị
UBND tỉnh xử lý theo quy định

01

Định
kỳ
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05/8/2019

Trần Đình Ninh

Chủ tịch
Ông Hoàng
UBND thị xã Thanh (đại
các hộ dân
Tân Phương,
Hòa
xã
R’Moan)

Văn
diện
thôn
Tân
Đăk

Kiến nghị cơ quan
chức năng không
thông báo công bố
công khai quy
hoạch xây dựng
nhà máy thủy điện
Đăk R’Tih trên địa
bàn xã (theo trả lời
của UBND xã tại
Công
văn
số
25/UBND-TL
ngày 22/9/2010);
việc bồi thường, hỗ
trợ và bố trí đất tái
định cư cho các hộ
gia đình thuộc Dự
án nhà máy thủy
điện Đăk R’Tih
chưa đầy đủ

- Giao UBND xã Đăk R’Moan kiểm
tra lại việc ban hành Công văn số
25/UBND-TL về việc trả lời đơn xin
xác nhận việc triển khai công bố xây
dựng nhà máy thủy điện Đăk R’Tih
trên địa bàn xã Đăk R’Moan, qua đó
UBND xã khẳng định là trong quá
trình tìm văn bản lưu tại UBND xã
không có văn bản liên quan đến việc
thông báo triển khai Dự án thủy điện
Đăk R’Tih trên địa bàn xã Đăk
R’Moan là không đúng với nội dung
tại Kết luận số 4057/KL-UBND
ngày 02/11/2011 của UBND tỉnh,
khẳng định là có thông báo triển
khai thực hiện dự án. Làm rõ trách
nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan,
đồng thời có hướng điều chỉnh văn
bản đúng với thực tế.

10

Định
kỳ

- Đối với nội dung kiến nghị về việc
bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân
còn thiếu theo phản ánh: Trên cơ sở
Hội đồng tư vấn xã phường họp xác
định thời điểm, nguồn gốc sử dụng
đất, nhà ở, tài sản trên đất; việc bồi
thường, hỗ trợ đối với các hộ dân,
UBND thị xã đã rà soát và có kiến
nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết
theo quy định. Các chế độ, chính
sách bồi thường, hỗ trợ cho các hộ
dân còn thiếu qua rà soát đã được

23

chủ đầu tư lập phương án bổ sung,
trình UBND tỉnh phê duyệt và chủ
đầu tư đã chi trả tiền cho các hộ dân.
Tuy nhiên để đảm bảo khách quan,
giao Thanh tra thị xã kiểm tra lại lần
cuối cùng và tham mưu cho UBND
thị xã trả lời cho các hộ dân theo quy
định.
- Giao Ban Quản lý dự án và Phát
triển quỹ đất thị xã phối hợp với
Công ty Cổ phần thủy điện Đăk
R’Tih và các đơn vị có liên quan
tham mưu lập phương án và tổ chức
bốc thăm đất tái định cư cho các hộ
dân đủ điều kiện.
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05/8/2019

Trần Đình Ninh

Chủ tịch
Các hộ: Trần Thị
UBND thị xã Lý, Phạm Thị Thư
(thường trú tại Tổ
dân phố 1, phường
Nghĩa Tân, thị xã
Gia Nghĩa.

Nội dung: Đề nghị
các cấp có thẩm
quyền xem xét trả
lại đất đã thu hồi
của hộ gia đình để
thực hiện dự án
đường Bắc - Nam
giai đoạn 2).

Việc này UBND thị xã đã trả lời tại
Công văn số 1347/UBND-TNMT
ngày 07/8/2019 về việc trả lời đơn
kiến nghị của bà Trần Thị Lý; Công
văn số 1348/UBND-TNMT ngày
07/8/2019 về việc trả lời đơn kiến
nghị của bà Phạm Thị Thư.

02

Định
kỳ

Từ ngày 10/07/2019 đến ngày 10/8/2019, Lãnh đạo UBND thị xã tiếp công dân định kỳ 20 lƣợt với 35 ngƣời

25

