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KInh giñ: Uy ban nhân dan tinh Dk Nông 

Thirc hién Lut T chüc chInh quyn dja phuang nm 2015, Lut sira dôi, 
bô sung môt so diêu cüa Luât To chüc ChInh phü và Lut To chüc chInh quyên 
dja phucing näm 2019. Trong 02 ngày 22 và 23 tháng 10 nAm 2020, Thiing trirc 
HDND tinh phôi hçip vOi Ban Thu&ng tnIc UBMTTQVN tinh, Thix?mg trirc 
HDND, UBMTTQVN các huyn, thành phô to chic Hi nghj tiêp xüc c1r tn 
tnrâc kS'  hQp thu 11 HDND 2 cap tinh, huyn thim k' 2016 - 2021. 

Kt thüc dçt tip xüc cü tn, Thuông tnirc HDND tinh tng hçp 52 kiên, 
kiên nghj, phãn ánh cüa cà tn thuôc cap tinh, dê nghj UBND tinh chi dao  giái 
quyêt nhu sau: 

I. Linh viyc dat dai, den bü giãi tOa 

1. Ci' tn Trcn Van Biên, thón 7, xâ Nám N'Jang, huyn Dák Song phán 
ánh. 

- TInh trng cp chng chéo giy chirng nhn quyn sir diing dat tai  dja 
phixang van con ton ti, gay nhiêu kho khan cho ngithi dan khithê chap vay von 
ngân hang. ?e nghj UBND tinh chi do các cap có thâm quyên só'm râ soát Va 
xi 1 dut diem tlnh tr.ng trén. 

- D nghj UBND tinh chi do các ca quan có thrn quyên xem xét xir 1 
dirt diem vic doanh nghip Bäc Sang phân 10 ban nén trái phép tai  thôn 10, xâ 
Nâm N'Jang trong thôi gian qua, gay büc xüc trong nhân dan. 

2. Ong Lê Mai Toán — Phó BI tint Thiràng trtc Huyn üy Dák R '14p: D& 
nghj UBND tinh quan tam lam vic vâi Ip  doàn Than khoáng san Vit Nam 
(TKV) ye viêc khai thác qung bauxit trên dja bàn huyn Däk R'lap. Sau khi 
khai thác khoáng san xong, sam hoàn thô va bàn giao 1ui din tIch dat trên cho 
dja phucmg de xây dung kê hoach. sà ding dat, bô trI djnh canh, djnh cu lai  cho 
nhirng h bj thu hôi dat ho.c kêu goi dâu tu dê phát triên kinh té dja phi.rcmg. 

3. Ci't fri Lê Van — thón Quáng San, xã NghI'a Thng, huyn Däk R 'láp. 

- D nghj UBNID tinh xem xét diki chinh vic áp giá dn bü cay trng cho 
phü hcp vâi giá cã thj truang vi: khu virc thôn Quâng Son nhiêu yuan có cay 
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sâu riêng kinh doanh, mi cay mi näm cho thu hoach  vài t.n qua, müc thu 1 
näm môi cay khoãng hn 10 triu dông nhimg mirc giá den bU chi áp müc 
4.300.000 dônglcây là không phü hçip vâi tInh hInh thçrc té. 

- D nghj Nhà nuâc dn bü các loai cay trng xen trong vUng giâi tôa tai 
khu vuc thôn Quàng San, vi theo chü trucrng va huàng dan cUa các chuyên gia 
nông nghip vic trông xen cay trông là can thiêt, vâi mirc d vüa phâi, phü hçip 
vOi ba1  cay trông sê tao  ra nAng xuât cao, giüp ngithi dan nâng cao thu nhp nell 
nhân dan trong vüng dA áp diing. Vic trông các loai  cay nói trén nhân dan dã 
trông truóc thii diem cong bô quy hoach, truóc khi có quy djnh cüa tinh ban 
hành. Tuy nhien, khi triên khai thu hôi dat dê thuc hiên d1r an Alumil, vic áp 
giá den bü theo quy djnh cüa Nhà nuâc thI không den bü vâi các l°ai  cay trOng 
xen cUa h dan, trong khi do than dan dã trông các loai cay nOi trên rat nhiêu 
nàm nay, phãi bO ra rat nhiêu chi phi, chua thu lai  hiu qua thI bj giâi tOa van 
không duçic den bü. Dê nghj UBND tinh xem xét có hithng giâi quyêt den bü 
cay trông xen cho thôa dáng. 

- D nghj UBND tith lam vic vri Cong ty Alumil Nhân Co' sam có chü 
tnrang thu hôi phân dat con lai  cUa nguài dan trong khu vrc giài tOa, vâi din 
tIch rat It, có ho chi tü 3 den 5 sào, trong khi do vic giãi tOa ânh hixâng den 
du&ng giao thông di lai  cüa ngixai dan, ãnh hu&ng den du&ng din và hin trng 
da sO nhà cüa nguäi dan dêu bj giâi tOa, ngu&i dan không the djnh cu sith song 
và mizu sith vói nghe nông, cath tác nông nghip thuân tüy vâi sO hrçmg dat 
cOn 'ai  qua it (3 sao, 5 sào và có h 1 den 2 sào dat) và vai nhiêu khó khn thu 
dä nêu s lam àth hithng lan den cuc song cüa nguai dan. 

4. Ci tn Lê DInh Hung, TDP 6, Thj trá'n Ea Tling, huyn 'w Jit kiln 
nghj: Ong cO thüa dat thuôc dja bàn TDP 9, thj trân Ba Tling cap nAm 2004, 
trong qua trIth quàn l dat dai tai  dja bàn theo ông dä có s'çr lam  d1mg, buông 
lông quàn 1 cüa mt sO can b dan den vic lam duang giao thông bj cong vço, 
vic cap giây chirng thn quyên si:r diing dat khong dung vâi quy hoch dan den 
có h gia dIth bj mat dat có h gia dIth lai  duçic cap dat gay thäc mac và không 
cOng bng trong nhãn dan, trong do có gia dIth ong. Ong dã lam dan gui cho Ca 
quan chirc nàng giâi quyet nhimg kêt qua giái quyet qua nhiêu lan không thuyêt 
phiic, không có ca sâ chüng mith 'bán do quy hogch gOc) nen ông khOng dOng 
; trong qua trInh lam vic ông then thây có sr ma am trong cong tác quãn 1 

dat dai nên dä lam don to cáo nhung den nay van chua duc xem xét, giãi quyêt. 
Dugc biet dan cüa ông dã chuyen den co quan Thanh tra cüa tith. Dé nghj 
UBND tinh quan tam chi dao  giài quyet düt diem trtxOng hcip cüa cü tn Lé DIth 
Hung. 

5. Czr tn Y Bleng, BuOn 9, xã Dak DrO, huyn KrOng No kiln nghj: Hin 
nay buOn 9, xa Däk Drô cO 103 ho dông bào nguai dan tc tai  chô dang sinh 
song, trong do nha sir quan tam cüa Dáng, Nhà nuOc näm 2002 có 47 h di.rqc 
than ho trq dat ô theo Chuang trIth 132. Tuy nhiên den nay (näm 2020) van 
chua duc cap giây chüng nhn quyên sà dçing dat; 20 hO duqc nhn dat a t'r 
phan cüa bô mc chia tách (trong phân dat duqc then  näm 2002); 35 hO chua có 
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dt &, hin nay dang i nh hoc a chung vâi b mc, hin nay so h nay dang 
gp nhiêu khó khänvê dat a. Dê nghj các cap chInh quyên quan tam ho trq và 
sam có giãi pháp nhäm on djnh dôi song cüa các h dan trong Buôn. 

6. Cz tn Lê Song Hái, Vu Thi Sit, thôn 3, xâ Dak Bzk So, huyn Tuy Djc 
phán an/i: Chüng tOi vào khai hoang lam kinh té mOi ti~ 11am 1989 tai  CBB3 
(cii). Näm 1991 CBB3 vào dê nghj cap có thâm quyên thu hôi toàn b din tich 
dat hn lOha ciia 16 ho gia dInh chüng tôi nhimg không dixçic den bii. Den nay, 
diên tIch dat CBB3 (cii) trên dã duçic chia lô cap cho s5' quan quãn di và mt so 
ngi.r&i dan lam nha &. Dé nghj UBND tinh chi dao  các ca quan chuyên mon xem 
xét, xác minh lai viêc thu hOi dat, dam bâo quyên lqi hçip pháp ciia các h gia 
dInh trên theo luât dinh. 

7. Cz ti-i Nguyln Quô'c ,Toán và NguyJn Thi Hanh, Td dan phd 10, 
phithng Nghia Thành, thành pho Gia Nghia phán ánh. Gia dInh các ông (bà) có 
quyêt djnh cap dat tái djnh cix dã 10 näm nhimg den nay chtra dixçc bôc thärn. 
Hin nay gia dInh các Ong (bà) 1.i nàm trong din giãi tOa dat thuc dr an Ho 
Thiên Nga giai doan 2. Cu tn dê nghj UBND tinh chi do các ci quan chuyên 
mon kjp thai xây dirng kê hoch, phixong an giãi tOa den bii và cap dat tái djnh 
cix cho các h gia dInh trên sóm On djnh cuc sOng. 

8. Ci ti-i Trcn Thông, Td dan phd 5 và Nguyen NgQC Thu, Td dan phd 4, 
phwàng Nghia Thành, thành phô Gia Nghia phán ánh. Dir an quyhoch 24 ha 
tai tO dan phô 4 và 5 dã hon 10 11am và dixçic cac cap có thâm quyên trâ iai vói 
nhiêu ldo khác nhau nên nhân dan khOng dông tInh. Dê nghj UBND tinh trã 
lôi ciii the cho nhãn dan trên dja bàn biêt dçr an trén có thçrc hin hay không? 

Ngoài ra, vic Ban hành quyt djnh thu hM d.t tai  dci an 24 ha chua giâi 
quyêt xong thI UBND thành phO Gia NghTa 1i ban hành quyêt djnh khác dê 
chirih trang dO thi. Nhix 4y quyêt djnh chông len quyêt djnh Co dung quy djnh 
pháp lu.t Dat dai không? De nghj UBND tinh chi dao  chInh quyên các cap và Co 
quan chuyên mon trâ lai cu the cho nhãn dan diiqc biêt. Tránh tInhtrng nhan 
dan có dat quy hoach ô khu vuc trên phãn ánh, kiên nghj trong nhiêu näm qua 
nhung chixa dizqc giâi quyêt thOa dáng. 

9. C tn xã Nâm Nung, huyn Krông No: D nghj UBND tinh sam quan 
tam chi dao,  giâi quyêt düt diem vi vic lien quan den tranh chap giüa các h 
dan thuc các xã Nâm Nung, Nam N'Dir vai Lam tru&ng Nâm Nung tO chirc 
dôi thoai vai nguôi dan). 

10. Cic ti-i Trn Van Quang - Chi tjch Hç5i cu chin bin/i xà Nam Nung, 
huyn KrOng NO: Dê nghj UBND tinh chi do các Ca quan chuyên mon sam xác 
djnh rô din tIch, vi trI dat giao cho COng ty Bão Lam va din tIch dat nguai dan 
dang xâm canh, canh tác; dOng thai sam có giãi pháp giâi quyêt, dam bão sr hài 
boa giia nguai dan vOi doanh nghip. 

II. Linh vuyc giao thông 
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1. C'c tn Nguyln Thj Thu Ha, thón 2, xä Ndm N'Jang, huyn Dák Song 
kién nghj. Theo Cong van so 165 1/SGTVT-VP, ngày 20/8/2020 cüa Sâ Giao 
thông - Van tái tinh Dák Nông ye vic trã Rn dé nghj sira chUa tuyên dixng 
Tith lô 6 cüa UBND xâ Nâm N'Jang, huyn Däk Song, theo do dir kiên tháng 
9/2020 së thirc hiên cong tác bâo trI thithng xuyên (cat cay, phát cô, khoi thông 
dOng chây,...) nhung den nay vn chixa triên khai thirc hin. Cu tn dé nghj 
UBND tinh chi dao  So Giao thông - Vn tâi sOm triên khai, thirc hin theo chirc 
näng, nhim v11 quân 1 cña don vj. 

2. Cir tn Trn Van Biên, thón 7, xâ Nám N'Jang, huyn Dák Song: Dê 
nghj CC co quan có thâm quyên kiêm tra 1i qua trInh dâu tii, xay dirng don 
dixOng ti'r ngã ba Biên Xanh di xã Däk N'Drung (do.n qua thôn 10 xã Dk 
N'Drung). Theo phân ánh cüa cü tn, do du?mg mOi bàn giao di vào si'r diving 
duçic 01 tháng dã xuông cap, hii hông, gay nguy hiêm cho ngithi dan khi tham 
gia giao thông. 

3. Ong Lê Mai Toán — Phó BI tim' Thu'ô'ng trtc Huyn iy Dck R 'lá'p: 

- D nghj UBND tinh tip ti1c quan tam h trq thi cong dotn tr Km0 den 
km6 tuyên dithng thuc dr an Dao  Nghia - Quâng Khê kjp tiên d, dam bâo 
thông tuyên trong thOi gian sOm nhât, dáp frng vic di 1i, giao thuong hang hóa 
và phát triên kinh tê ti dja phixcmg. 

- Hin tai  mt s doin duOng thuc tuyn dithng Tinh 1 5 dã xung cap, 
h1x hông (doan t?i  thj trân Kiên Dirc và don xä Dao  NghTa den xã Däk Sin). Dê 
nghj UBND tinli quan tam chi dao  co quan chuyên mon kiêm tra, có huOng xir 
1, khäc phiic kjp thOi to thun lçii trong vic di laj,  luu thông hang hóa cüa 
ngi.thi dan. 

4. Ct'r tn Phan Tru'ông, thón Xuyên Hái, xâ £hc Xuyên, huyn Króng No 
kiên nghj: Hin nay xe chO cat qua tâi thuOng xuyên liru thông trên duOng Quôc 
1 28B (don qua xâ Düc Xuyên) vào sang sOm dan den hu hông duOng giao 
thông, ãnh huOng den vic di laj  cüa ngithi dan. D nghj UBND tinh chi dto 
ngành giao thông phOi hçrp vói các ngânh chüc nàng thu?mg xuyên tang cung 
cOng tác kiêm tna quãn 1 trçng tãi Xe. 

5. Cu' fri Thj trâ'n Dak Mám, huyn Króng No kie'n nghj: Tuyn duOng 
Tinh 1 3 doan  qua Thj trãn Däk Mâm hin nay xuông cap nghiêm trQng, anh 
hithng den vic di lai  cüa nguOi dan, gay mat m quan do thj. Dé nghj UBND 
tinh chi dao  ngành giao thông sOm Co phuong an süa chtta kjp thOi. 

6. Cu' tni Nguyln Hung, thOn Xuyên Phu'óc, xâ Du'c Xuyên, huyn KnOng 
No phán ánh: DuOng Quôc 1 28 (do?n qua thôn Xuyen Tan, xä EXrc Xuyên) 
vào müa mixa bj ngap üng, ãnh huOng den vic di laj  cüa nguOi dan. Cir tn dê 
nghi UBND tinh kiên nghi Bô Giao thông van tai kip thai co ké hoach sua ch&a, 
nâng cap h thông thoát nirOc doan du&ng trên. 

7. Cu' tni Lê Doân Lupng, thOn 3/2, Trcn Hii'u Minh, thôn Thd Hoàng 4, 
xâ Dak Sák, huyn £)àk Mi! phán ánh: Hin nay, thrOng giao thông Tinh 1 3 
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(doan t1r xâ Tan Thành, huyên Krông No v xã Dk Sk) vira lam xong, tInh 
trang xe chô v.t lieu xay dimg qua trQng tâi luu thông vào buôi tôi và sang sam 
lam hu hông, siit lün các tuyên &thng trén. Dê nghj UBND tinh chi dao  Sâ Giao 
thông van tâi sam có kê hoach süa cha các doan duàng trên; dông thai tAng 
cuang cong tác thanh tra, kiêm tra tài trçng Xe. 

8. C,'r fri Lj Van Hoe, xa Quáng Khê, huyn Dk Glong. Dê nghj UBND 
tinh DAk Nông s&m có van bàn kiên nghj Bô Giao thông 4n tâi rà soát, cam bô 
sung các biên chi dan du&ng b Quôc l 28 tai  các ngA ba (doan qua dja bàn Xã 
Quàng Khe), tao thun lçii cho nhân dan dja phrnmg khi sü ding phucmg tin 
tham gia giao thông. 

9. Cii' fri Nguyln S9 Lwoiig, T dan pho' 4, thj trá'n Kiln Dic, huyn Dák 
R 'lap kién nghj: Tuyên dung Tinh l 01 di huyn Tuy Due (qua dja ph.n 
TDP4, thi trân Kiên fXrc) dã dime thi cong xong nhixng không có h thông 
muong thoát mrOc, dn den nuóc ng.p ü, dat trôi ngp cong vào nhà dan. Dê 
nghj co quan chil'rc nAng xem xét, chi dao  hem tra h thông cong trInh. 

III. Linh virc din — Ntr(rc 

1. Cjrfri Mai Van Doàn, Thón 3 (hon Bo boong), xd Dck Buk So, huyn 
Tuy Di-c: Dé nghi Cong ty din 1irc tinh Däk Nông quan tam s&m có ké hoach 
dâu tu xây dirng 6 km du?mg din cho 130 h gia dInh trên dja bàn Thôn 3 (bon 
Bo boong), vi hin nay các h dan trên dang thiêu din sinh boat. 

2. Ci'r fri Vi Thi Tuylt, TDP 8, thj fran Dk Mu, huyn Dk Milphán ánh: 
Hin nay nhà may nuâc sach  cung cap cho nhân dan trên dja bàn không dam bâo 
chat hxcmg, nuâc rat ban và thu?mg xuyên có cn, giá thu tiên nuóc lai  qua cao, 
(10m3  dâu tiên giá 11.700d/m3). Cu fri dê nghj UBND tinh chi dao  các co quan 
chuyén mon kjp thai kiêm tra lai  chat luçing nguôn nuóc sinh hoat và mlrc giá 
thu tiên nuâc, bão dam sue khOe và quyên l?i  cho nhân dan dla  phuong khi sà 
dçing nuOc sinh boat. 

3. Cz fri huyn Cu' Jit. D nghj UBND tinh chi dao  Sâ Cong thixong rà 
soat các dir an cap din nông thôn nhung chixa duqe dâu tu xây dimg dê có ké 
hoach tiêp tiic dâu tu trong thai gian tâi. VI thirc tê hiniay nhiêu thOn, buôn, 
khu dan cu ... vk chua có din sinh boat hoc có nhung không dam bão chat 
luqng nguôn diên phuc vu san xuât, sinh hoat  và an toàn khi sü dyng din cho 
nhân dan trén dja bàn huyn. 

IV. Linh vic Nông - Lam nghip, Thüy lçn 

1. C fri K' Biêng, Bon BuZarah, xâ Nghia Thang, huyn D4k R 'lap: D 
nghi UBND tinh sam quan tam h trçl xây dimg dp thüy lçii ph%ic vv tuâi tiêu 
cay trOng cho nhân dan trên dja bàn Bon BuZarah, dc bit là ph%lc vii cung Cap 
nguonnuâc tuâi cho canh dOng Däk RSung cüa bà con dOng bào tai  chô dang 
sinh sOng. 

2. Ci fri Vu Van TrQng, Bon Cháu Mg, xã Hu'ng BInh, huyn Dk R 'lap 
kién nghj: Phucing an phông, chông lü thiên tai tai  Nhà may thUy din Däk 
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Sin 1 không dam bão; khi Co sir c lü liit, thiên tai xây ra d gay hu qua nghiêm 
trçng den tInh mng, tài san cUa nhiêu h dan dang sinh song & khu vrc ha du. 
Dê ng UBND tinh ehi dao  Sâ Cong thuong phôi hqp vâi các co quan chüc 
näng kiêm tra, dánh giá phmmg an phOng, chong lü 1iit thiên tai tai  Nhà may 
thUy din Dák Sin 1, s&m có kêt lun và thông báo cho nhãn dan biêt dê nhân 
dan an tam sinh sOng, On djnh và phát triên kinh tê. 

3. Cz tn D Khcc Dào - BI thu Dáng iy, Chz tjch HDND xä Dák Nang, 
huyn Króng No kiên nghj. Vic h trçi nhan dan vüng Co nguy Ca thiêu nithc 
thai xây d1rng cong trmnh thüy lçii nhO phiic vi chông h?n  dã duqc Nghj quyêt SO 
07/2019/NQ-HDND ngày 19/7/20 19 ci'ia HDND tinh Quy djnh müc ho trcl phát 
triên thüy igi nhO, thüy lçii ni dOng và tithi tiên tiên, tiét kim nithc trên dja bàn 
tinh Däk Nông, nhung den nay van chua có van bàn nào cüa UBND tinh huàng 
dan cac thu tue can thiét de duoc ho tro Hiên nay nhu câu xây dung cong trinh 
thüy igi rthO dê chông han cüa nhân dan rat can thiêt, rat mong các cap có thâm 
quyên sam có van bàn htxâng dan dê giâi quyêt nhu câu cüa nhân dan. 

V. Linh virc ch do - chInh sách 

1. Czr tn Trcn Van Lap, thOn 3, xâ Nâm N'Jang, huyn Dák Song: Dê 
nghj UBND tinh chi dao  Bô Chi huy Quan sir tinh Dàk Nông sam kiêm tra, xem 
xét lai  ché d chInh sách dOi vài ông Hoàng Van Blnh, thOn 3, xã Nâm N'Jang. 
Hin ông Hoàng Van BInh dã hoàn chinh ho so, nhung den nay chira dugc giãi 
quyêt ché d chInh sách theo quy djnh. 

2. C fri Lam Van Long, Ban Dck Lép, xâ Nâm N'Jang, huyn L'ák Song: 
Dê nghi cac ca quan có thâm quyên xem xét vic 6 dOi tixgng gôrn: ông Lam 
Van Trung, bà Nông Thj May,  bà Nông Thj Torn, bà Lam Thj Châu, bà Nông 
Thj Choáng va Ong La Van ThOng, trü tai  Bàn Däk Lép, xâ Nâm N'Jang dä lam 
ho so hu&ng ché do theo Quyêt djnh sO 49/201 5/QD-TTg, ngày 14/10/2015 cüa 
Thu ti.r&ng ChInh phü v mt sO ché d chInh sách dOi vói dan cOng hOa tuyên 
tham gia kháng chien chOng Pháp, chông M, chiên tranh bâo v To quôc Va 
lam nhiêm v11 quOc tê nhung den nay van chua duge giài quyêt chê d. 

3. Cir fri Nguyn TInh, thOn Quáng Hôa, xã NghIa Thng, huyn Dk 
R 'lap kiên nghj: Thirc hin theo Thông ti' sO 22/201 6/TT-BTC quy djnh ye chü 
xe co giâi tham gia giao thông trén lânh thO nuâc Cong hOa xã hi chU nghTa 
Vit Nam phài tham gia bào hiém bat buc trách nhim dan s1r cña chü xe co 
giOi. Tuy nhiên khi ngu&i dan mua báo hiêm xc theo quy djnh yà khi bj tai nan 
giao thông khOng duqc bOi thu&ng thit hai  theo quy dinh. Da sO ngu&i dan mua 
bão hiêm chü yêu vói m1ic dIch dOi phó vâi co quan chüc tiang. De nghj UBND 
tinh Co kiên v&i Bt Giao thông — V.n tãi xem xét bâi bO quy djnh bat buc 
mua bào hiem xc may. 

4. C& tni Lê Nam A', TI dan phO' 2, thj trá'n Kiln Dzc, huyn Dák R 'lap 
kiên nghi: H tra ngu?i dan gp khó khän do djch bnh'Covid — 19 ngoài cac 
dôi tugng nghèo, can nghèo, chInh sách, bão trg xâ hi dä duc nhn cOn nhftng 
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di tiiçmg khac dn nay vn chixa duçc nhn. D nghj UBND tinh trâ Ri cho cr 
tn disçic biêt các dôi ttlçlng khác có duçic h trV không? 

5. Di vii vic thirc hin Nghj quyt 47/2019/NQIHDND ngày 
11/12/2019 cüa HDND tinh ye süa dôi, bô sung và bäi bó rnt so ni dung Nghj 
quyêt so 32/2013/NQ-FIDND ngày 19/12/2013 cUa Hi dông nhãn dan tinh ye 
vic quy djnh chirc danh, so luqng, mirc phii cap và mt so chê d, chInh sách 
dôi vâi nhttng nguYi ho.t dng không chuyên trách cap xâ và a thôn, buôn, bon, 
bàn, to dan phô trên dja bàn tinh Dk Nông. 

5.1. Ong Trn BInh Tiè'n, GIth tjch UBND thj trá'nKiIn D&c, huyn Dak 
R 'lap kien nghj: Mtic chi phii cap khoán có khoãng each lan dôi vâi thôn, bon, 
to dan phô có tong sO h duói 350 và tü 350 tth len. Dê nghj các cc quan chüc 
nng xem xét, có phuong an chi cho phü hçrp nhu: chi theo so hrçing h tir 100-
200, trên 200 — 300, trên 300 — 400... 

5.2. Ong Do Khc Dào - BI thu' Dáng iy, Chi tich HDND xä Dák Nang; 
c fri Nguyen Thi Vinh, Thôn Däk Lwu, xã Tan Thành, huyn Króng No idén 
nghj: 

+ Vic quy djnh can bO bàn chuyên trách cp xà kiêm nhim thI duçc 
hu&ng 50% phii cap, tuy nhiên vâi so liiçing 10 can b ban chuyên trách cap xä 
kiêm nhiêm them 4 chirc danh con lai  không dixçic giãi quyêt phçi cap kiêm 
thim. Dê nghj co quan chüc näng quan tam xem xét, hithng dan CI the. 

+ Vice quy djnh h trçr cho can b chi hi doàn th cp thôn, buôn khi 
tham gia thiic hiên nhiêm vu, my nhien viêc thixc hiên châm cOng va lam cac thu 
tiic rat nhiéu dê rut duçc kinh phi do gay khO khàn cho thôn, buôn. Dê nghj nên 
xem xét bô sung các chüc danh bàn chuyên trách cap thôn, buôn lam truâng các 
chi hi doàn the vào bang hwng dé duçic huàng phçi cap hang tháng (bang vâi 
so kinh phi khoán theo quy djnh cüa Nghj quyêt 47). Nhu 4y vic thçrc hin chi 
kinh phi sê don giàn hcm và các can b cüng yen tam vàcó trách nhim trong 
cong vic hon. 

5.3. Cu' fri huyn Cu' Jñt: D nghj UBND tmnh chi dao  Sâ Ni vii dánh giá 
kêt qua môt näm th1rc hin Nghj quyêt so 47/2019/NQ-HDND dê trInh cap có 
thâm quyên xem xét, dieu chinh cho phii hp vOi tInh hInh thirc tê, VI hin nay 
müc khoán ngày cong lao dng dOi vói can b không chuyên trách cap xä Va a 
thOn, buOn, bon, bàn, tO dan phô trén dja bàn tinh dang hing tilng trong vic th1rc 
hin; dông thai co huang dan ciii the trong vic trien khaithirc hin châm cong 
và lam các thu tçic dê chi trâ cOng cho can b khOng chuyên trách. 

6. Cu' tn H QuangHie2n, T dan pM 3, Thi fran Dák Mâm, huyn KrOng 
NO phán ánh: Sau khi diêu chinh dja giâi hành chInh sap nhp các thôn, bon, 
TDP trên dja bàn huyên Krông NO, vic dInh chIrth các thông tin trên bIa dat, 
các loi giây to thI các Co quan ehüc näng thu các loai phI, l phi là không hçp 
l. Dê nghj UBND tinh chi dao  các cci quan chüc nàng hem tra, xác minh dam 
bâo quyên, igi Ich hqp pháp cUa nguOi dan. 
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7. Ci'r tn xä Nám Nung, huyçn Króng No kien nghj. Ngày 27/6/20 19 Thu 
tu&ng ChInh phü k3 Quyêt djnh so 798/QD-TTg ye vic cong nhn các xâ An 
toàn khu thuc tinh Dák Nông, trong do có xâ Nâm Nung, huyn Krông No và 
xa Quâng Trirc, huyn Tuy Düc. Theo quyêt djnh thI các xâ An toàn khu duc 
thirc hin các chInh sách tru dãi do cap có thâm quyên phê duyt. Do do, dê nghj 
UBND tinh sam có các chInh sách phân bô ngân sách dâu tu, xây dirng, các 
chInh sách ho trc, ... cho các xã An toàn khu trên dja bàn tinh nhu: xây dimg h 
thông dithng giao thông nông thOn, cOng tác xóa dói giãm nghèo, các ché d 
chInh sách dOi vâi nguôi dan, các em hoc sinh trên dja bàn (bâo hiêm y tê, bâo 
hiêm xâ hi)... 

8. Ci fri Nguyin S9 Luvi'zg, T dânpM 4 và th fri Nguyln Qu6c Long, To 
dan phó 5, thi trán Kién Dic, huyên Dák R 'lap kiên nghj: Ban than các ông là 
b di phiic viên tir Campuchia ye tir nam 1987. Tir näm 1995 den nay các ông 
dä 03 lan lam ho so dê nghj xét tng Huân chuong, khenthuâng gi'ri len Ban chi 
huy Quan sir huyn Däk R'lâp, nhung den nay vn chi.ra duçic xét cting nhix chi.ra 
có sir trà l&i, hithng dan cUa co quan. Dê nghj các Co quan chirc näng xem xét, 
trà lôi cho cü tn duac biêt. 

VI. Linh virc an ninh trot ti, 

1. Cz fri Trn Van Viêt, TDP 8; th tn Vô Thi Mc', TDP1, Thj trán Di'c 
An, huyênpák Song phán ánh: TInh hInh an ninh trt tir cüa 3 tO dan phô: 6,7,8 
hin nay rat phirc tp, tInh tring mt sO dOi tucing nghin, .tiêrn chIch ma tüy trên 
dja bàn Thi trân Düc An vn cOn xuât hin tai  mt so diem nóng nhu: don 
dithng To dan phô 1 tir cay xäng Kiên T?o  di vào khu Trung tam Y tê huyn. Dé 
nghj UBND tinh chi dao  Cong an tinh và các ngành chüc näng tang cu?mg cong 
tác tuân tra, kiem tra, giài quyêt các t nn nghin ma tüy, tiêm chIch ma tüy 
trên dja bàn huyên Däk Song nói riêng và trên dja bàn toàn tinh nOi chung. 

2. Ci fri Hoàng Van Tan, ThOn 1, xã Cit Knia, huyn Cit Jt kiên nghj: 
Näm 2017 con gái Ong bj ngiiri khác hiêp dam, Ong dâ lam don to cáo den cci 
quan chüc nàng cüa huyn, tinh. Kêt qua giâi quyêt cüa cci quan chirc näng 
không duçic rö rang, qua 02 lan lay mâu giám djnh cüa cOng an van không xác 
djnh ducic ti phm. Ong không nhât trI vâi két qua giám djnh cüa cong an, ông 
dä lam don hen nghi gin den nhieu cci quan chic näng nhung den nay van chua 
duçic xem xét giài quyêt. De nghj UBND tinh chi dao  Cong an tinh phOi hqp vâi 
các ngành chic näng xem xét, giài quyet dit diem ding nguai, ding ti dem lai 
cOng bang cho gia dInh cit tn Hoàng Van Tan. 

VII. Linh vurc giáo diic, Y t 

1. Ci fri Dilu Trwàng, Bon Dk Blao, thi tnán Kiên Dwc, huyn Dák 
R 'lap kiên nghi: Con em nguai dOng bào d tc thieu so tai  chO dä duqc dào 
tao dai h9c nhung dn nay vn chi.ra CO vic lam. Dê ngh các cap xem xét, tao 
vic lam tai  các thOn, bon, buôn và tai  dja bàn. 

2. Cir tn, Pham Thj C2y, T dan phO' 8, thj trá'n Kiln Dic, huyn Dák 
R 'lap kién nghj: Ban than di khám bnh theo din bâo hiêm y te, nhimg khi 
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thuc trong danh miic bão him y t thj Bnh vin không có thu&, vi 1 do tinh 
không dông thuân cho Bênh viên huyên tu mua thuôc dê cap cho bênh nhân kip 
th?yi, ma phâi ch? Sâ Y té cap thuôc ye, dan den không có thuôc de cap cho bnh 
nhan, lam thit thôi quyên li cüa dan. Dé nghj S Y tê trã Rn rO trách nhim 
thuOc ye ai và de nghi trã 1i tiên ngui dan dâ mua thuôc tir các quay thuôc tu 
nhân. 

3. Ci fri Ph gin Thj Hôa, Thón 6, xã Hwng BInh, huyn Dk R 'lap: Dê 
nghj länh dao  Sâ Y tê tinh Däk Nông kiêm tra thai dO,  tinh than phiic vii cüa mOt 
so Diêu duöng, Y sT, Bác si ti Khoa san — Bnh vin Da khoa tinh Däk Nông Co 
hành vi nhüng nhieu, vOi vinh, lam mat di hInh ánh y dc cüa ngi.thi thây thuôc 
Nhân dan, gay birc xüc cho nhieu ngu?i dan khi CO ngui than den sinh tai  Bnh 
viên Da khoa tinh. 

4. Ci'r fri Nguyln NgQC Nu'i, thón 6, xà Quáng Khê, huyn Dák Glong /dé"n 
nghj. Thôri gian vira qua ngithi nba cüa ông bj bnh dau d và Co tiên sü cao 
huyêt ap. Qua trInh khám bênh t.i bnh vin da khoa tinh Däk Nông bác si yéu 
câu b@ihnhân  di  nOi  soi, gia dInh dA thông báo vade ngh không nOi  soi vi ãnh 
hu&ng den tInh mng. Tuy nhiên bác si vn yêu câu di nOi  soi, trong qua trInh 
nOi soi huyêt áp cüa bnh nhân tang cao nguy hiêm den tInh mng phâi cap ciru. 
Dê nghj Sà Y tê tinh Däk Nông chi d.o chân chinh l.i cong tác khám chüa bnh 
cüa dOi  ngfl y bác si da khoa tinh Däk Nông. 

VIII. Linh vlyc khác 

1. C& fri Ngó Van Minh, thôn 9, xä Nám N'Jang; ci'c tn TrjnhDzc Anh - 
Chi tfch UBND xa Nâm N'Jang. Dé nghj các ca quan Co thâm quyên xem xét 
cho chü tri.rcing xay dirng mô hInh nhà chOi phü hqp vOi cãnh quan mOi tru?ng 
nhàm dam bâo di sOng cho các hO dan nhn quàn 1, bâo v rung dcc tuyên 
Quôc 10 14; dông thai, tang cuung cong tác bâo y thng cânh quan dcc Quôc 10 
14 dotn di qua xâ Nâm N'Jang yà tren dja bàn huyn duqc tOt han. 

2. Ci tn, D' ThànhLuyén,thón Quáng Thuân, xä Nghia Tháng, huyn 
Dák R 'lap: Dê nghj cap thâm quyên trã Rn cho cü tn duçic rô, dôi yói nhftng vi 
an do TOa an xét xü bj oan sai, neu phài bôi thung thit hi bang tiên thI ai là 
ngu?ñ phái bôi thithng khoãn kinh phi nay? các thành phân HOi  dông xét xü dôi 
vâi các v11 an oan sai cO phài chju trách nhiOm hay kbông? 

3. Ong Nguyln Dáng N/ian - Uy viên Ban Thwàng vy, Trwàng Ban Dan 
vn Huyn üy Dák R 'lap: Dê nghj các cap có thâm quyen xem xét diêu chinh 
tang them 02 bien che cho 02 chirc danh Dâng üy ca sâ là chuyên trách gôm: 
Van phOng — To chirc, Tuyen giáo — Kiêm tra. VI dôi vói cOng tác Dâng a ca Sa 
rat nhieu vic và quan trng, cac bO phn nOi trên là tham muu chmnh cho cong 
tác Dàng a co s&. 

4. Cz fri Lj Van Sang, thón Nam Ninh, xã Ndm I\'Dir, huyn Króng No 
kiên nghj: Tai thôn Nam Ninh hin có 72 cOng than hçip dông nhn khoán chärn 
sóc, co mu cao su cho cOng ty TNHEI MTV Nâm Nung tr nam 2005 nh'tmg den 
nay van chua duac trà tiên cong chäm soc. Dê nghj UBND tinh chi do cac co 



10 

quan chirc näng kim tra, xác minh va có hi.râng giâi quyt nhim dam bâo quyên 
lçii cüa ngu1i lao dng. 

5. Ct'r fri Phan Gháu, T dan M 6, thj trá'n Kiln Dic, huyn Dk R 'lâp. 
Dê ngh vic mua the BHYT dôi vOi h9c sinh dugc tInh theo müc mua cüa 
ngi.thi thir 2 trong gia dInh là không phü hqp, vi tnrâc do dã có cha và mc mua. 
Dê nghj ngành BHXH xem xét tInh theo mirc mua cüa nguñ thir 3 cho phü hçip. 

6. C i huyn Dk Glong. D nghj UBND tinh quan tam, xem xét quy 
hoach diên tIch dat dé thu hut cac nhà dâu ti.i triên khai xây drng nhà bOa tang 
trên dja bàn tinh dê dáp irng thu câu phiic vi nhân dan trên dja bàn tinh thirc 
hin hOa tang khi cO ngu?ii than mat. 

Trên day là báo cáo tng hcip kin, kin nghj, phãn ánh cüa cir tn truâc 
k h9p thu 11 FIDND tinh khóa III, Thu?mg trirc HDND tinh dê nghj UBND 
tinh chi dao  các Ca quan chuyên mon giâi quyêt và báo cáo kêt qua cho Thix?mg 
tr1rc HDND tinh tnrc ngày 02/12/2020 (20 b5 dâu do) dê phiic vçi k' h9p thu 
11 HDND tinh./. 

No'i nhn: 
-Nhixtrên; 
- Thixmg tivc Tinh üy (b/c); 
- Thu&ng true J]DND tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
-UBMTFQtinh; 
- Dai biu HDND tinh; 
- Van phang: Tinhüy, HDND, 
UBND, Doãn DBQH; 
- Phàng Tng hçip; 
- Luu VT (TH-K). 

TM. THIJNG TRU'C HOND 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

 

Y Quang BKrông 
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