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Quáng Trj, ngày30tháng6 nám 2020

THÔNG BAO
Ket 1uin tiep cong dan d!nh ky thang 6/2020
A

A

A

Ngày 25 tháng 6 nãm 2020, ti Tri sâ Tip cong dan tinh, Phó Chü tjch
UBND tinh Lé Di'rc Tiên chü trI phiên tiêp cOng dan djnh k' tháng 6/2020;
Thânh phãn di tiêp cong dan có c1i din các Co quan: Ban Ni chInh tinh üy,
Hi dng ti.r van Tiêp Cong dan GQKNTC tinh; Lãnh do các Sâ, ngành, dja
phucing: Thanh tra tinh, Tài nguyen và MOi tnr&ng, Tu Pháp, Xây dirng; UBND
thãnh phô DOn Ha, UBND các huyn: Hài Lang, Cam Lô, và Ban Tiêp cong
dan tinh. Mt so co quan, don vl không tham dir, hoc có tham dr nh.mg không
ding thành phân mäi: Sâ Lao dng - Thuong binh và Xä hi, UBND huyn Gio
Linh, UBND huyn Vinh Linh, UBND huyn Triu Phong.
S cong dan däng ktip 22 lucitl75 ngui/22 vii vic. Trong do: s luçit
cong dan duçic Hi dông tiêp 14 hxcrt/45 ngu&i115 vi vic; 08 h.rçit/30 ngu&i/08
vij vic duqc các Co quan, don vj lien quan tiêp hi.róng dan, giãi thIch.
Sau khi nghe cOng dan trInh bay và kin cüa các thành viên tham dr,
Chi trI buôi tiêp Cong dan kêt 1utn các tnthng hcip cOng dan nhu sau:
1. Ong Lê Quang LU, trü t?i 43 Tr.n Hung Do, thj xâ Quãng Trj, trmnh
bay ni dung: phãn ánh vic Cong ty TNHIH MTV Hái Nguyen 45 xây dmg cay
xang dâu t?i thj xâ Quãng Trj khOng dam bâo ye môi tru?mg, ành hu&ng den surc
khOe, tInh mng và vi pham các diêu kiin
xây dirng, kinh doanh xäng dâu.
Kt Iun: Giao Van phOng UBND tinh trên co sâ Báo cáo s 871/SCTQLTM ngày 19/6/2020 cüa Sâ Cong Thuung; Báo cáo so 917/SXD-Ttra cüa Sâ
Xây drng ngày 17/6/2020, tham muu UBND tinh chü trI, tO chirc cuc h9p
truóc ngây 20/7/2020 dé giái quyét ni dung phán ánh cia công dan theo dung
quy djnh cüa pháp 1ut vá trâ I&i cOng dan rO.
2. Ba Hoàng Thj Tan trü ti khu ph3, phixông An DOn, thj xã Quãng Trj:
kiên nghj UBND tinh bôi thithng, ho trçl ye dat cho gia dInh nhu các lnrông hcip có
ten Irong sO dàng k ning t theo Chi thi 299iTfg, khi Nhà nuôc thu hôi dat cfia gia
nhdethchndnm&rngQu&1 1A.
Kt 1un: Yêu cu, S& Tu pháp tren co S& V.än bn s 23/BTNMT-TTr
ngày 03/01/2019 và Van b sO 3929/BTNMT-TTr ngày 14/8/2019 cüa Bô Tài
nguyen và Môi trir&ng và kiên tong hcip t.i phiên h9p do S& chü tn ngày
24/6/2020, khân trucing Báo cáo UBND tinh ket qua rà soát vii vic truóc ngày
15/7/2020. Dê UBND tinh có co s& xem xét trâ Ru cho cOng dan.
3. Ba H Thj Xuãn, trO tai 56, Trân Hung Do, phuthng 7, thành phô
Dông H, trInh bay: kien nghj UBND tinh giái quyêt vic cap 1?i Giây CNQSD
ye

dat cho gia dInh Ba theo Diu 2 Quyêt djnh so 978/QD-UBND ngày 11/5/2018
cüa Chü tjch UBND tinh nhung den nay van chua giái quyêt.
Két 1un: Yéu câu Sâ Tài nguyen và Môi tmn thirc hin nghiém tue ni
dung Thông báo s 49/TB-LJBND ngày 04/5/2020 ye kin kt 1un cüa Phó
Chü tjch Thi.r&ng tr1rc UBND tinh Ha S5 Dng ti buôi lam vic vâi các dan vj,
dia phuang ye giãi quyêt mt so ni dung vtxâng mac trong cong tác quãn l dat
dai; Báo cáo UBND tinh kt qua tO chrc thirc hin tnrOc ngây 25/7/2020.
4. Ong Nguyn IXrc Nhucing (Dai din 29 h dan), trCi tui khu ph 4, phuông
Dông L, thành phô DOng Ha: kiên nghj, phan ánh vic cp GiAy chüng nhn QSD
dt cho HTX djch vi Nông nghip Lp Th?ch chng len dat cüa các ho dan, dn den
vic bM thung, h trçx v dAt cho các h dan chua &rçlc giài quyt (GPMB thirc hin
du an du&ng phung 2 di Dông Lirong, Dông L)
Kt lu.n: Giao UBND thành ph Dông Ha chü trI tip tiic phi hcip vri
các Ca quan, dan vj lien quan giâi quyêt theo thAm quyn; D nghj ông chi dgi.
5. Ong Lê Tin Dung (Dai din cho các h dan) trü tti thôn Khe Muang,
xâ Hâi Sun, huyn Hãi Lang: kiôn nghj UBND tinh ho trçl cho nhórn h dan theo
hInh thirc Ia h trçY bang tiên mt dê các h dan thun li trong vic trông rrng
sau khi duçc nhà nithc giao dAt li.
Kt h4n: Ngay 26/5/2020, UBND tinh dâ có Van ban s 2270/UBNDNN giao Sc Tài chInh nghiên ciru, tham miiu UBND tinh xir l dê nghj cüa
UBND huyn Hal Lang theo quy djnh cüa pháp lut; ngày 25/6/2020, S Tài
chInh dä Co Cong van so 2059/STC-TCHCCSN v xir 1 ni dung d nghj cia
UBND huyn Hái Lang tti Báo cáo so 1 14/B C-UBND ngày 18/5/2020; Hin
nay, UBND tinh dã có Van ban s 28751UBND-NN giao Si Tài chInh chü trI,
phOi hçip các Sâ, ngành lien quan hi.ràng dn Ban quãn l thng phông h liru virc
sOng Th?ch HAn 1pphuung an si'r diing ngun kinh phi thu duçc ttr dAu giá khai
thác thng theo Quyêt djnh s 687/QD-UBND ngày 0 1 /4 /2019 cüa UBND tinh,
thAm djnh trInh UBND tinh xem xét phê duyt theo dung quy djnh. D nghj các
ho ch doi.
6. Ong Ph?m Ng9c Dung, trü t?i Khóm 1, thj trAn Krông Klang, huyên
Dakrông: To cáo Ong Hoàng VAn NAm vu khng con gái cüa Ong trôm tin ma
không có bng chüng nhung dn nay không duçic giái quyk
Kt Lun: Vn d nay, ngày 18/6/2020, UBND huyên Dakrông dA có Báo cáo
s 164/BC-UBND, tuy nhiên qua Báo cáo cüa huyn Ong vn tip tVc vi& gCri dn
UBND tinh khOng dng tInh, chra thOa dáng vri each giái quyt nêu trén. UBND
tinh tip tiic D nghi UBND huyn Dakrông kirn tra, rá soát li h sa v viêc, báo
cáo và lAm rO vi vic theo quy dinh pháp 1utt. HoAn thành trong tháng 7/2020.
7. BA Nguyn Thj Hng Tin, trü tai khu ph 7, Phithng 3, thành pM
Dông HA, trinh bay: kin nghj v vic cAp bi sung dAt nhung dn nay UBND
thành pM Bong HA vn chi.ra giAi quyk
Kt lu.n: Ngày 03/6/2020, UBND tirih dã có VAn bAn s 2417/TJBNDlCD giao UBND thAnh pM Dông Ha giAi quyt theo thAm quyn. Yêu cAu

UBND thành ph thrc hin nghiêm tüc theo chi do cüa UBND tinh ti Cong
van nêu trén; dông thi to chüc kiêm tra, xác minh nguôn gôc sà diing dat, phân
dat xin cap bô sung d có c s xem xét giãi quyêt theo quy djnh, báo cáo
UBND tinh và trá 1i cOng dan truàc ngày 20/7/2020.
8. Ba Vô ThI Hrng, trü ti khu phô 8, phu&ng 5, thành ph Dông Ha,
trInh bay: khiu nai ye vic dat cüa gia dInh Ba b ngtthi khác lan chiêm Va
UBND thành ph Dông Ha dä Cap Giây CNQSD dt cho h lan chiêm.
Kt 1un: D nghj Ba vit don gri den UBND thành phô Dông Ha dê
thrçic xem xét, giài quyêt theo thAm quyén. Yêu câu UBND thành phô Dông Ha
giài quy& ni dung cüa cOng dan theo dung quy djnh cüa pháp 1ut.
9. Ba Lê Thj Huang, trü t?i khóm 6, thj trn Diên Sanh, huyn Hái Lang,
trInh bay: khin nghj ye vic thrc hin c.röng chê thi hành an s 01/QDCCTHADS ngày 22/5/20 17 van chua giài quyêt.
Kêt lu.n: Yêu câu Tru&ng Ban chi do Thi hành an huyn Hâi Lang giãi
quyt dirt dim vi vic và 1p thU t11c bàn giao nhà cho gia dInh bà Lê Thj
Hucing theo dUng quy djnh cUa pháp 1ut; Báo cáo UBND tinh kt qua thirc hin
trrnic ngày 20/7/2020.
10.Ba Lê N D.ng, trU ti 20 Nguyn Hue, thành ph Dông H, trinh bay: v
vic lam h so thU tic tng Hun chiicmg dc Ip cUa Mc Via Nam anh hUng.
Kt 1un: D nghj Ba vi& don gUi den S& Ni vi1 d duçc hung din, giãi
quyt theo quy dnh cUa pháp 1ut.
11. Ong Nguyn DUe Vin, trU tai thôn Lac Son, xâ Gio Son, huyn Gb
Linh, trinh bay: kiên nghj UBND xã Gio San không xác nhn h so, thU tiic
gia dInh Co co s& xin cap Giây chUng nhn quyn sU ding dt sau khi Cong ty
Cao su tinh Quãng Trj dã trá 1.i dat.
Kt Iun: Giao UBND huyn Gio Linh giái quyt ni dung kin nghj cUa
cong dan theo quy djnh cUa pháp 1ut; Báo cáo UBND tinh và trâ Rn cong clan
tnthc ngày 25/7/2020.
12. Ong Nguyn DUc H.rng, trU ti khu ph 1, phung Dông L, thành
ph Dông Ha, trInh bay: Kin nghj v vic Si Tài nguyen và Môi tnr&ng giãi
quyt quy chU dt không dUng
K& lun: Tip nhn Don, chuyn Sâ Tài nguyen và Môi tnr&ng xem xét,
giâi quyt trâ Ru cOng dan rô; Báo cáo UBND tinh trisUc ngày 20/7/2020.
13. Ong H Van Hoài, trU ti khu virc 3, thôn Nhan Biu, xã Triêu
Thixcung, huyn Triu Phong, trInh bay: Phán ánh v vic UBND xä Triêu
Thw7ng bàn giao dt rUng cho ngi.thi dan chua dUng và dU din tich dt duoc
Chi Cjc Thông kê tinh trá li.
Kt 1un: Giao Su Tài nguyen và Môi tnr6ng chU tn, phi h?p vO'i UBND
huyn Triu Phong kim tra, rà soát lien quan dn ni dung phân ánh cUa cong
dan; báo cáo UBND tinh truâc ngày 2 5/7/2020.
14. Ong Ph?m Ng9c Tin, trU t?i Khu ph 3, Phii&ng Dông L, thành phô
DOng Ha, trInh bay ni dung: Kin nghj, phãn ánh v vic UBND phithng Dông

L 1p ho sci dê UBND thành ph Dông Ha cap GCNQSD dat cho hai h chông
len dat cüa gia dInh ông.
Kt 1un: Giao Sâ Tài nguyen và Môi trtthng kim tra, rà soát ni dung
kiên nghj, phàn ánh cüa cong dan. Dê xuât UBND tinh chi dto xcr 1', giãi quyêt
theo dung quy djnh cüa pháp lut; báo cáo UBND truOc ngày 25/7/2020.
Trên day là kin k& luân cüa Phó Chü tich UBND tinh Lê Dirc Tin tai
buôi tiêp Cong dan djnh k' tháng 6/2020. Giao Van phOng UBND tinh phôi hçp
Thanh Ira tinh kiêm tra, dOn dôc Thu tru&ng các Ca quan chuyên mOn thuc
UBND tinh, Chü tjch UBND các huyn, thành phô, thj xã thirc hin dam báo
quy djnh pháp 1ut, quyên igi cüa ngithi dan dung thôi gian quy djnh cüa Thông
báo kêt luân./.
Noi nIzn:
- Ban Tiêp dânTrung Lrclng;
- TI/lU; TT/I-IDND tinh;
- Doàn cia1 biu Quôc hi tinh;
- CT, Các PCI UBND tinh;
- Thành phân tham dr TCD;
- Cong an tinh;
- CVP, các PCVP, Cv;
- UBND các huyn, thành ph, th xà;
- Ban TCD các huyn, Thãnh phô, Thj xã;
- Trung tam Tin hçc tinh;
- Niêm y& tai Tri sà TCD tinh;
- Liru: VT, TCD, NC.
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