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So:  AO4  /TB-UBND 

 

Quthng Trj,  ngày34  tháng 7 nám 2020 

THÔNG BAO 
Kt 1un tip cong dan dlnh  k' tháng 7/2020 

Ngày 27 tháng 7 näm 2020, ti Trii sà Tiêp cong dan tinh, Chü tjch 
UBND tinh Uy quyên Phó Ch: tjch UBND tinh Lê Dirc Tin chü trI phiên tip 
cOng dan djnh kS'  tháng 7/2020; Thành phn mi tham dir tip cong dan có dai 
din các cci quan: Ban Ni chInh Tinh üy, Lãnh do các Sâ, ngành, dja phuang: 
Thanh tra tinh, Tài nguyen và Môi tri.rô'ng, Lao dng, Thiiang binh và Xâ hôi, 
Nông nghip và Phát triên nông thôn, UBND thj xã Quâng Trj, UBND các 
huyn: Hái Lang, Cam L, Triu Phong, thành viên Hi dng tu vn Tip cong 
dan GQKNTC tinh, Chü tjch Hi Lut gia vâ Ban Tiêp cong dan tinh. 

I. Dánh giá vic thijc hin nhim vt ti Thông báo kt )ut tip cong 
dan djnh kS'  tháng 6/2020 cUa các dja phuong, S&, ngtnh: 

Ngày 3 0/6/2020, UBND tinh dA ban hành Thông báo so 8 1/TB-UBND v vic 
kt Iun tip cOng dan dj.nh kS'  tháng 6/2020. UBND tinh dã giao cho dja phuong Va 

các S, ngành xem xét, tham mlxii UBND tinh giái quyt và trá !&i 10 tri.rôig hcip vii 
vic cUa cOng dan. Dn nay, nhjn chung các don vj, dja phuung duçic giao dâ chp 
hành dung thii gian thirc hin nhim vit duçic giao. Tuy nhiên, vin con rnt s dja 
phi.rcing, don vj sau: UBND thành ph Dông I-là, UBND huyn Triu Phong, UBND 
huyn Dakrông, UBND huyn Hái Lang; S& Tài nguyen và Môi trumg, V5n phOng 
UBND tinh chua thirc hin dung ni dung chi dto cüa UBND tinh kt 1un tti Thông 
báo tip cong dan djnh k5' tháng 6/2020. Cii th: CO 07/10 vi vic cOa cOng dan duc 
dja phuong và các don vj, Sâ, ngành báo cáo kt qua vic thirc nhim vy duac giao 
dung th&i han; 03 vi vic cüa cOng dan chua có báo, hotc báo cáo chm so vó'i thoi 
gian duqc IJBND tinh giao. 

UBND tinh dánh giá cao tinh than trách nhirn cüa các dja phuong, sä, 
ngành dã tIch ctrc chi d?o  giãi quyt các vv vic dam báo ni dung, thi gian 
theo quy djnh; tuy nhien môt s don vj nhix: Si Tâi nguyen và MOi trung, 
UBND huyn VTnh Linh, Hái Lang, thành phO DOng Ha... vi mt s 11 do khách 
quan, chO quan dã chra kjp thi giãi quy& các kin ngh cüa cOng dan nên ngày 
tip cOng dan djnh k5' cüa Lãnh d?o  tinh  tai  Tru s Tip cOng dan tinh, cOng dan 
vAn tip tiic dn dé kin nghj lam ânh hung dn quyn lcii cüa các cong dan 
khác. 
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H. Kt qua tip cong dan dlnh k5' tháng 7/2020: 

S cong dan dang k tip 27 krqtl38 ngi.ri/27 vi vic (07 krcit!07 
ngLri/07 vu viêc thrçc các ca quan, dan vj lien quan tiêp hi.rông dan, giãi thIch). 
Hi dông tiép 19 1uçt/31 ngixi/20 vi7i vic. Sau khi nghe cOng dan trInh bay và ' 
kin cüa các thãnh viên tham dir, Chü tn bui tip cong dan kt 1un cii th nhu 
sau: 

1. Ong Nguyn Hüu Mi..ru, trñ t?i 97 NgO Quyn, th xã Quáng Trj: KhiEu 
nai lien quan dn vic tranh chip dt dai và vic cp giAy chrng nhn quyn si:r 
diing dt cho gia dlnh Ong không dung vâi hin trng sü ding dat. 

Kt 1u.n: Vn d nay, UBND thj xä Quáng Trj d cO Quyt djnh thành l.p 
To Ui vn d giãi quyt ni dung khiu ni cOa gia dInh ông. Yêu cu ChO tjch 
UBND thj xã Quang Trj giái quyt khiu nti cua cong dan theo quy dinh cüa 
pháp Iut; báo cáo qua trInh giái quyt UBND tinh tri.róc 20/7/2020. 

2. Ba H Thj Xun, tth ti 56, Trn Hi.rng Dao, thânh ph Dông Ha, trinh bay: 
kin nghj UBND tinh giái quyt vic cp 1?i  Giy CNQSD dt cho gia dinh Ba theo Diki 
2 Quyt djnh s 978/QD-UBND ngày 11/5/2018 cüa Chü tjch LJBND tinh nhung dn 
nay v.n chiia giái quyt. 

Kt 1un: Vn d nay, UBND tinh dä chi do các ca quan chuyên mOn: Sà 
Tâi nguyen và Môi truông, S Tix pháp, Thanh tra tinh tham mixu UBND tinh 
phuong an giái quyt. Tuy nhiên kin nghj ccia cOng dan vn chua duc giái 
quyt. D giái quyt dirt dim kin nghj cüa cong dan UBND tinh giao Hi dng 
Tu vn TCD&GQKNTC tinh t chüc cuc h9p thng nht kin d tham muu, 
d xut Chü tjch UBND tinh giái quyt theo quy djnh. Hoàn thành báo cáo 
UBND tinh, Ban Tip cOng dan tinh trong tháng 8/2020. 

3. Ong Nguyn Vit, trü ti thOn An BInh, xA Thanh An, huyn Cam L, 
trInh bay: kin nghj v vic xin xây dmg nhà sinh hot chung trong khuôn viên 
khu vrc tam linh cüa lang An BInh. 

K& lun: Giao UBND huyn Cam L kim tra, giãi quyt trá 16i kin nghj 
cüa cong dan theo thm quyn quy djnh cOa pháp Iu.t. Báo cáo UBND tinh 
truôc ngáy 20/8/2020. 

4. Ba Lê Thj Huong, trO tai  khóm 6, thj trn Dién Sanh, huyn Hãi Lang, 
trInh bay: khin nghj v vic thirc hin cuOng ch thi hãnh an s 01/QD-
CCTHADS ngày 22/5/2017 vn chua giái quyk 

Kt 1u.n: Vn d nay, UBND tinh dã chi do nhiu van bàn. Dé giái quyêt 
dCrt dirn, yêu c.0 Chü tjch UBND huyn Hái Lang nghiêrn tCic thrc hin ky 
cixong hánh chmnh; báo cáo UBND tinh truóc ngày 20/8/2020. 

5. Ong H S DuOng, trñ t?i  thOn Dông Lu.t, xâ Vinh Thai, huyn Vrnh Lith, 
trinh bay: kin nghj lien quan dn vic sai phm trong qua trInh 1p  h so cp giy 
phép ye khai thác mO qung sa khoáng titan khu vrc thôn Dông Lut, xâ Vinh Thai 
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vn chixa duqc giãi quy& dirt dim vâ viêc chuyên nhi.rçing Dr an cho ben thir 3 không 
thr9c sir dng tInh cüa ngu&i dan. 

Kt !un: Giao S Tài nguyen và Môi truông kim tra, rà soát, tham mini 
xut UBND tinh trâ lôi cho cong dan rô. Hoàn thãnh báo cáo UBND tinh trong tháng 
8/2020. 

6. Ong Nguyn Van Bc, trñ tai  thôn Bong Lut, xâ Vinh Thai, huyn 
Vinh Linh, trInh bay ni dung: kin nghj lien quan dn vic giái quyt quyt vii 
an con trai Ong tr vong do rcii xung h ga trong khu vçrc giái tóa trithng mrn 
non Vinh Thai. 

Kt Iun: Vi vic nay dang drcic Ca quan t tng thii I giãi quyk D 
nghj gia dInh ông chi dcii. 

7. Ong Lé Dirc Qu'nh, trá ti thôn Mai Bàn, xã Hái Lam, huyên Hái LAng 
Va bà Hoãng Thj Hoa, trci t?i  thj ti4n Diên Sanh, huyn Hãi LAng, trInh bay: kin 
nghj lien quan dn vic không di.rçyc giái quy& thU tiic cp giy CNQSD dit 
nhrng chua duçic UBND xA Hái Lam giái quyét. 

Kt 1un: Giao ChU tjch UBND huyn Hãi Lang chi do UBND xA Hãi 
Lam giái quyt darn bão k' ct.rcing pháp lut, báo cáo UBND tinh tn.thc ngày 
20/8/2020. 

8. Ba Phm Thj Thoa, trU tti khu ph Phi.'j Thj Bong, thj trn H Xa, 
huyn Vinh Linh, tinh Quáng Trj, trmnh bay: TII cáo Giám dc Sà Lao dng 
Thirang binh và XA hi dA ct ché d Iit si cUa bà Nguyn Thj Ny nhi.rng gia 
dInh không nhn diiçic quyt djnh... 

Kt lun: Giao Sâ Lao dng, Thucing binh và XA hi rã soát li các thU 
ti1c theo quy djnh cUa pháp Iut; tham muu UBND tinh trá Ru cong dan trtthc 
ngày 25/8/2020. 

9. Ba Nguyn Thj Hng Tin, trU ti khu ph 7, phi.thng 3, thánh phE 
Dông Ha, trinh bay ni dung: kin nghj v vic cp bô sung dt nhung dn nay 
UBND thành ph6 BOng Ha vn chtxa giái quyt. 

Kt lun: V.n d nay, UBND tinh dã giao UBND thành ph Bong Ha t?i 
VAn ban s 2417/UBND-TCD ngáy 03/7/2020 v vic kim tra rã soát, giãi 
quyt theo thm quyn tuy nhiên UBND thành ph BOng Ha chua giái quyk Be 
dam bâo quyn lqi cUa cong dan, yêu ctu UBND thành pM BOng Ha thirc hin 
nghiêm chi dao tai cOng van nêu trên, trá lO!i  cOng dan và báo cáo UBND tinh 
truc ngày 2 0/8/2020. 

10. Ba Nguyn Thj Xuân Minh, trU ti thôn Kim Dâu, xA Thanh An, huyn 
Cam L, trInh bay: kiên nghj lien quan dn vic gia dInh bã không duoc cp giây 
CNQSD cho 1.945 m2  dat ma gia dInh bà dA rnua nArn 2004. 
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K& 1un: Giao UBND huyn Cam L xem xét, giâi quyt ni dung kin nghj, 
trâ Rn cho cong dan rö, báo cáo UBND tinh tnràc ngày 20/8/2020. 

11. Ba Hoàng Thj Hoa, trü tai  thôn Ph Lai,  xA Thanh An, huyn Cam L, 
trInh bay: kin nghj lien quan dn vic xin chuyn dM mvc  dIch sü dung cho 
2.195 m2  

dt rung khai hoang cüa gia dInh bâ sang ctt phi nông nghip nhung không 
dtrçic giái quyêt. 

Kt 1un: Hôi ding tip cOng dan tip nhn &rn, giao UI3ND huyn Cam 
L xem xét, giài quy& ni dung kin nghj theo thAm quyn, trâ Ru cho cong 
dan; báo cáo UBND tinh tnxâc ngày 20/8/2020. 

12. Ong H Van Hoài, trü tai  Khu virc 3, lang Nhan Biu, xA Triêu 
Thuçxng, Triu Phong, trmnh bay 04 ni dung: 

Ni dung 1: Kin nghj vic dt rimg cüa BCH Quan sir tinh dâ trã 1i rnit 
bang cho dja phtrung (xa Triu Thtrcmg) nhung dja phuong khOng giao cho 
nguui dan canh tác. 

Ni dung 2: Phán ánh vic 22 ha dAt rirng Hçvp tác xã Nhan biu 3 cho dan 
giá, ban v&i giá 20.000.0001/ha là không hqp l; s dAt con 1i sau dan giá bó 
không ma không cap cho ngtthi dan. 

Ni dung 3: Kin ngh vic nguui dan không chAp thun nhi.mg UBND xâ 
Triu Thuçing v.n ly dat rung cOa ngthi dan cAp cho cá nhân khác dào ao 
nuOi cá vá lam nhà a. 

Ni dung 4: Phãn ánh mt s can b c tInh chim diing 2 ha dAt thng 
Khe Ngang cüa Hcip tác xâ ct sir ding vâi mile dIch riêng. 

Kt lun: Hi ding tip cOng dan tip nhn Don, giao So Tài nguyen và 
Môi tnr&ng chü trI, phi hcup vOi UBND huyn Triu Phong kim tra tAt cá cac 
ni dung kin nghj, phãn ánh cüa cong dan, báo cáo UBND tinh và trã 1&i cOng 
dan rO trong tháng 8/2 020. Nu có dAu hiu vi phm v sü ding dAt dai, d xut 
bin pháp xlr l nghiêm theo quy djnh cüa Pháp lut. 

13. Ba Pham Thj Gái, tri tai  khu ph 3, phi.thng 5, thành ph Dông Ha, 
trInh bay: kin nghj lien quan dn vic Chi ciic thu Dông Ha truy thu thus su 
diing dAt 0 d& vOi gia dInh bà không hcup 1. 

Kt 1un: Giao UBND thãnh ph Bong Ha chü trI, phi hçup Chi cvc  thu 
Bong Ha kim tra, giái quy& nOi  dung kin nghj dam bào quyn lqi cüa ng'r&i 
d theo quy djnh pháp lut, trâ 101 cho cong dan, báo cáo UBND tinh truOc 
ngày 20/8/2020. 

14. Ong D Vi& Hái, trü tal  khóm 1, thj trAn Khe Sanh, huyn HirOng 
Hóa, trInh bay: Kin nghj v vic thu hi hoc tam  giü con dAu và giAy phép 
kinh doanh cüa Cong ty C phAn Nông San T Lam vi có dan hiu lüa dão. 
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Kt 1un: D nghj ông giri don dn co quan có thm quyn d d1.rçlc xem 
xét, giãi quyt theo quy djnh cña pháp Iut. 

15. Ong Nguyn Van Ci.thng, trCi tai khu ph 1, phiiing 3, thânh ph 
Dông H, trInh bay: kin nghj vic UBND phuông 3, UBND thânh ph Dông 
Ha không giãi quyt h so, thu t1ic cp giy CNQSD dt cho gia dInh ông. 

Kt 1un: Giao UBND thành ph6 Dông Ha kim tra, giãi quyt kin nghj 
cCa cong dan, báo cáo UBND tinh trirâc ngày 20/8/2020. 

16. Ba Hoàng Th Tan và ông Di.thng Van Vinh, trii t?i  khu pM 3, phrng 
An DOn, thi xA Quáng Trj: kin nghj UBND tinh bôi thixrng, M trq din tIch dat 
& cho gia dInh nhix các tri.r&ng hcip có ten trong s däng k rung dt theo Chi 
thj 299/TTg, khi Nba rn.râc thu Mi dAt cüa gia dInh d ma rng Quc 1 1A. 

Kt Iun: Giao Van phOng UBND tinh tham rnuu UBND tinh chU trI t 
chrc cuc hop thành phAn tham dr gm: S& Tài nguyen vã Môi trlx&ng, So Li 
pháp, Thanh tra tinh vá các don vj dja phuong lien quan dê giái quyt di:rt diem 
trong tháng 8/2020; d nghj gia dInh ba ch dqi. 

17. Ong Lê Di:rc LO, trü ti khu pM 3, phtr&ng 3, thj xà Quáng Trj, trInh 
bay: kin nghj vic UBND thành pM Dông Ha dA diu chinh cyc b quy hoach 
phân khu t 1 1/2000 phithng Dông L, xóa bO di.r&ng khu virc Mi t& du&ng 
quy hoach mt cAt 13,0 m dn du&ng quy ho?ch  mt cAt 6,0rn vâ diu chinh 
du&ng giao thông sang dat & do thj, nhung den nay gia dInh ông vn chua ducic 
cap 1i giây CNQSD dAt theo quy hotch mâi. 

Kt 1un: Giao UBND thành pM Dông Ha giãi quyt ni dung kin nghj, 
trá 1&i cho cong dan rö; báo cáo UBND tinh tru&c ngãy 20/8/202 0. 

18. Ba Lê Thj Thiiy Vinh, tri t?i  khu ph6 2, phix&ng Bong Luong, thành 
pM Dông Ha, trInh bay: kin nghj lien quan dn vic tranh chAp dAt dai giüa các 
thành vién trong gia dInh bà. 

Kt lun: Vçi viêc dang duçyc Tôa an nhân dan thanh pM BOng Ha thy 1 
giái quyt, d nghj gia dInh bà chAp hành theo ding quy djnh cüa pháp lu.t và 
dqi Quyt dlnh  giái quyt cüa Tôa an. 

19. Ong Hoàng Cu (di din các h dan) trii tai  lang Tra TrI, thôn Trà TrI 
Phi, xA Hãi Hung, huyn Hái Lang, trInh bay: kin nghj vic tranh chAp phân 
dnh ranh giâi hành chmnh giüa lang Tra TrI, xâ Hãi Hung và lang VAn Van,  xA 
Hãi Quy dn nay vn chua duc giãi quyt dut dim. 

Kt 1un: Giao UBND huyn Hái Lang rà soát, giái quyt ni dung kin 
nghj cüa cOng dan theo quy dnh cüa pháp 1ut, trâ 1&i cho các h va báo cáo 
UBND tinh tru&c ngày 20/8/2020. 

Trén day i ' kiên két 1un cUa Phó Chü tjch UBND tinh Lê Due Tin tai 
bMi tip cong dan dlnh kS' tháng 7/2020. Giao Van phông UBND tinh ph6i hp 
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Thanh Tra tinh kim tra, don dc Thu tnrâng các ci quan chuyên mon thuc 
UBND tinh, ChU tjch UBND các huyn, thành ph& thj xa thrc hin nghiêm tue 
ni dung Thông báo kt 1un tháng 7/2020 nay. Báo cáo Chu tjch UBND tinh 
kt qua thrc hin./. 

Noi ,zhin: 
- Ban Tip dânTrung Lwng; 
- TuTU; TT/HDND tinh; 
- Doàn ?i  biu Qu6c hi tinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Thãnh phn tham dtr lCD; 
- Cong an tinh; 
- CVP, các PCVP, CV; 
- UBND các huyn, thành ph& thj xâ; 
- Ban lCD các huyn, Thành ph& Thj xä; 
- Trung tam Tin h9c tinh; 
- Nim yt tai  Tr sx lCD tinh; 
- Liru:VT,TCD,NC. 

TL. CHU T!CH 
KT. CHANH VAN PHONG 
PHO CHANH VAN PHONG 
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