ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẮK MIL
Số: 127 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Mil, ngày 23 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND
huyện tại Buổi tiếp công dân định kỳ ngày 22/8/2022
Ngày 22/8/2022, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil tổ chức buổi tiếp công
dân định kỳ tháng 8 năm 2022, với thành phần tham dự gồm có: đồng chí Lê Văn
Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chánh Văn
phòng HĐND & UBND huyện; đồng chí Nguyễn Công Mạnh, Chánh Thanh tra
huyện; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tài nguyên
và Môi trường huyện; đồng chí Ngô Chí Kiên, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án và
Phát triển Quỹ đất huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Phó Chi cục Thi hành án
dân sự huyện; đồng chí Trần Đình Minh, Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện; đồng
chí Bùi Khắc Lai, Cán bộ Ban quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất huyện; đồng chí
Trần Công Rực, cán bộ Ban Tiếp công dân huyện;
Công dân được tiếp: Bà Đỗ Thị Tốt, thường trú tại thôn Nam Định, xã Đắk
Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.
Nội dung:
Bà Đỗ Thị Tốt có 02 kiến nghị: (1) Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14
đoạn qua xã Đắk Gằn, gia đình bà Đỗ Thị Tốt là đối tượng bị ảnh hưởng bởi dự án
nên được tái định cư, bà đã bốc thăm được lô đất số 8 tại khu tái định cư xã Đắk
Gằn, gia đình bà đã làm nhà ở nhưng đến nay vẫn chưa được cấp Giấy CNQSD
đất; (2) Mương thoát nước Quốc lộ 14 chảy vào thửa đất của gia đình bà Đỗ Thị
Tốt dẫn đến gia đình không làm nhà ở được, vì vậy bà Đỗ Thị Tốt đề nghị UBND
huyện Đắk Mil xem xét cấp đất tái định cư cho gia đình bà.
Sau khi nghe ý kiến của bà Đỗ Thị Tốt trình bày; ý kiến phát biểu của các
đồng chí tham dự buổi tiếp công dân. Đồng chí Lê Văn Hoàng, Phó Chủ tịch
UBND huyện, chủ trì buổi tiếp công dân có ý kiến kết luận như sau:
Kết luận
1. Về kiến nghị cấp đất tái định cư cho gia đình bà Đỗ Thị Tốt:
- Yêu cầu gia đình bà Đỗ Thị Tốt cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến
việc thu hồi đất của gia đình bà tại thửa đất số 60; tờ bản đồ số 30 (xã Đắk Gằn),
đặc biệt là cung cấp Quyết định thu hồi đất, Phương án bồi thường giải phóng mặt
bằng đã được phê duyệt, gửi Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Tài nguyên
và Môi trường) trước ngày 30/8/2022.
- Giao Ban quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất huyện tổng hợp báo cáo liên
quan các trường hợp tái định cư tại thôn Trung Hòa, xã Đắk Gằn, đặc biệt các
trường hợp giáp với lô đất bà Đỗ Thị Tốt kiến nghị; cung cấp hồ sơ, phương án,
tổng hợp báo cáo giải trình lý do các hộ khác được tái định cư, nhưng hộ bà Đỗ Thị
Tốt lại không được tái định cư, báo cáo gửi về UBND huyện (thông qua Phòng Tài
nguyên và Môi trường) trước ngày 30/8/2022.

2. Đối với kiến nghị giải quyết việc mương nước Quốc lộ 14 chảy vào thửa
đất số 60, tờ bản đồ số 30 tại thôn Trung Hòa, xã Đắk Gằn:
Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án và
phát triển quỹ đất; Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện; Ủy ban nhân dân xã
Đắk Gằn, Chủ đầu tư BOT Toàn Mỹ 14 và gia đình bà Đỗ Thị Tốt tiến hành kiểm
tra hiện trạng, xác định nguyên nhân nước tràn vào thửa đất số 60; tờ bản đồ số 30
(nguyên nhân do xây dựng công trình Quốc lộ 14, hay nguyên nhân do tự nhiên),
đề xuất giải pháp khắc phục, lập biên bản, tổng hợp báo cáo gửi về Ủy ban nhân
dân huyện (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 30/8/2022.
3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổng hợp báo cáo của các
đơn vị, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện văn bản trả lời bà Đỗ Thị Tốt, ông Phạm
Văn Bình được biết, triển khai thực hiện; thời gian hoàn thành văn bản trả lời trước
ngày 10/9/2022.
Trên đây là Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND
huyện tại Buổi tiếp công dân định kỳ ngày 22/8/2022, gửi đến các cơ quan, đơn vị,
công dân được biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT HĐND huyện;
- CT, các Phó CT UBND huyện;
- Các phòng, đơn vị liên quan dự TCD;
- Phòng KT&HT;
- LĐVP;
- UBND xã Đắk Gằn;
- TTTĐT huyện;
- BTCD huyện;
- Gia đình Bà Tốt (đ/biết, thực hiện);
- Lưu VT.
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