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S& .2O6)/UBND-TCD Quáng Trj, ngày  41  tháng 5 näm 2020 

V/v thrc hiên Két 1u.n cüa Länh 
dao tinh  tai  các buôi tiêp cong dan 
djnhkS'. 

KInh g1ri: 
- Các Sâ: Tài nguyen vã Môi trithng, Tu pháp; 
- Thanh tra tinh; 
- UBND các huyn: Vinh Linh, Hurng Hóa, Hãi Lang, 

Gio Linh và UBND thành phô Dông Ha. 

Trong tháng 3 và tháng 4 nàm 2020, do tInh hInh djch bnh Covid - 19 
nên Lãnh dao  UBND tinh không to chüc tiêp cong dan djnh kS'  theo quy djnh 
cüa Lut Tiêp cOng dan; nhm hn chê vic cong dan tp trung dông ngithi ti 
Tri sâ Tiêp cong dan tinh vào ngày tiêp cong dan djnh k' cüa dOng chI BI thu 
Tinh üy và UBND tinh trong tháng 5/2020. UBND tinh yêu câu Giám doc các 
S&, Chü tjch UBND các huyn, thj xã, thành phô thirc hin nghiém tiic két luân 
cüa lành do tinh ti các bui tip cong dan và giãi quyêt don, thu mt so vii 
vic sau: 

1. Trung hqp ông Nguyen Dirc Nhuong (dai din 29 h dan), trü ti thu 
ph 4, phi.thng DOng L, thành phô DOng Ha: 

Day là vii vic phrc tap, kéo dài; vic kiên nghj, phàn ánh cüa ngui dan 
dä lam ãnh huâng den tiên d thi cOng thirc hin dir an dixng phithng 2 di Dông 
Lucmg, Dông L thanh phô Dông Ha thuc d an GMS. Mc dñ dã duçic UBND 
tinh chi do các cap, các ngành chüc nãng lien quan giãi quyêt, trà Rn nhung 
cong dan vn tiêp ti1c kiên nghj, phán ánh. Dé sm triên khai thirc hin dam báo 
tiên d dir an, UBND tinh yêu câu Chü tjch UBND thành phO Dông Ha chü trI, 
phôi hçip càng Si Tài nguyen và Môi trir&ng và các don vj có lien quan chap 
hành nghiêm chi dao  cüa UBND tinh tai tai Cong van so 854IUBND-TCD ngày 
06/3/2020; báo cáo kêt qua UBND tinh trixcc ngày 20/5/2020. 

2. Tru?ng hqp bâ Nguyn Thj Duyên, tth tii sO 08 Cao Xuân Dijc, 
phuông Thun Phi.râc, qun Hài Châu, thành phô Dà Nng: Dé nghj giãi quyêt 
khieu ni lien quan den vic mua ban ngôi nhà so 25 Phan Bi Châu, thành ph 
Dông Ha. 

Ni dung nay, B Xây drng dã có tai  Van bàn so 302/BXD-QLN ngày 
13/12/2019 ye trá lâi don cüa bà Nguyn Thj Duyên. Ngày 28/02/2020, UBND 
tinh có Thông báo so 1 8/TB-UBND giao Sâ Xây drng chCi trI, phôi hçip v&i Si 
Tu pháp tham muu, dê xuât UBND tinh giãi quyt don cüa bà Nguyn Thi 
Duyén theo quy djnh pháp lut. 

Ngày 17/3/2020, S& Xây drng dâ có Van bàn s 334/SXD-Ttra v vic 
tham muu, giãi quyêt kien nghj cüa bà Nguyen Thj Duyên; dê dam bâo vic tuân 
thu dung các quy djnh cüa pháp lust ye xr l, giãi quyt Don khiu ni. Giao 



Thanh tra tinh, tham muu, d xut xü 1 don cüa bà Nguyn Thi Duyên theo 
diing quy djnh cüa pháp 1ut; báo cáo UBND tinh truâc ngày 22/5/2020. 

3. Trus&ng hqp ông Cap Xuân Trung, trü tai  thôn Trà Lc, xã Hãi Xuân, 
huyn Hái Lang: 

Ngày 06/3/2020, UBND tinh ban hành Cong van so 862/UBNID-TCD ye 
vic xr 1 ni dung cüa ông Cap Xuân Trung ti buOi tiêp cong dan djnh k' 
tháng 02/2020, UBND tinh dã chi dao:  yêu câu UBND huyn Hâi Lang kiêm tra 
ni dung phãn ánh và nghiêm tiic th1rc hin ni dung Van ban so 593 5/UBND-
TN ngày 25/12/2019 cüa ChU tjch UBND tinh ye chi dao  thirc hin Két 1un sO 
788/KL-TTr ngày 05/12/2019 cUa Thanh tra tinh dê giãi quyêt düt diem vi vic; 
báo cáo UBND tinh trithc ngày 20/3/2020. Giao Thanh tra tinh giám sat, kiêrn 
tra chi dao  thirc hin kiên chi dao  cüa Chü tjch UBND tinh ti van ban sO 
5935/UBND-TN ngày 25/12/20 19; báo cáo kêt qua thirc hin cüa các don vj 
trong tháng 3/2020. Tuy nhiên, den nay các co quan, don vi duqc giao van chua 
chip hành thrc hin sir chi do cüa UBND tinh. 

Yêu câu Thanh tra tinh, khân truang dOn dOe vic thirc hin cüa các don 
vj lien quan và báo cáo UBND tinh két qua giám sat vic thrc hin chi do tai 
Cong van so 5935/UBND-TN ngày 25/12/2019 cüa UBND tinh truóc ngày 
20/5/2020. 

4. Tri.rmg hcp bà Duong Thj Màu, tth tai  khu ph 10, thj trn Gio Linh, 
huyn Gio Linh: kiên nghj UBND huyn Gio Linh cap dat cho bà Lê Thj Buóin 
chông lan len dat cüa gia dInh bà, vic cap dat chông lan dã duqc bâ Buóm thüa 
nhn nhimg UBND huyn không giãi quyêt vic tách din tIch dat dO ra cho gia 
dInh. 

Ngày 11/3/2020, Tinh üy Quãng Trj ban hành Thông báo sO 786-TB/TU 
Thông báo két 1un cüa dông chI BI thu Tinh üy tai  phiên tiêp cong dan djnh kS' 
tháng 02/2020, dã két lu.n: UBND tinh dã chi dao  UBND huyn Gio Linh kiêm 
tra li vic cap Giây CNQSD dat gifta h bà U Thj Bithm và bà Duong Thj 
Màu dê diêu chinh sal sot nhung UBND huyn Gb Linh chua thrc hin. 

Yêu câu Chü tjch UBND huyn Gio Linh khân truong nghiêm tOc thurc 
hin ni dung kêt 1un tab  Thông báo so 786-TB/TU ngày 11/3/2020 cüa Tinh üy 
Quãng Trj truâc ngày 20/5/2020; Giao Sâ Tái nguyen và Môi truông don d&, 
kiem tra vic thrc hin và báo cáo kêt qua UBND tinh truâc ngày 25/5/2020. 

5. Trung hqp bà Ho Thj Thic, trü tai  khóm 3B, thj trân Khe Sanh, huyn 
Hithng Hóa: phán ánh vic các h dan lien ké lan chiem dat và xây dimg nhà 
lam ánh hu&ng den dung di lai  cüa gia dInh bà. 

NOi dung kien nghj, phân ánh cUa bà HO Thj Thiic dã kéo dài nhiêu nàm, 
ngày 06/11/2019, UBND tinh dã chi dao  t.i COng van sO 5167/UBND-TCD 
giao Chü tjch UBND huyn Huing Hóa kiêm tra, giái quyet ni dung kiên nghj 
cüa cong dan theo thâm quyên; báo cáo UBND tinh trithc ngày 25/11/20 19. 
Giao S Tài nguyen vá MOi tri.rOng giám sat vic thirc hin giâi quyt cüa 
UBND huyn Huâng Hóa. Tuy nhiên, vii vic den nay v.n chua duçic dja 
phwing giái quyêt dirt diem, bà Ho Thj Thiic lien We có don và dn Ban Tip 
cOng dan tinh d kiên ngh, phân ánh. 
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1uyn Ctru 

Yêu cu Chü tjch UBND huyn I-li.róng Hóa thirc hin nghiêm ni dung 
chi dao  cüa IJBND tinh ti Cong van so 5167/UBND-TCD ngày 06/11/2019, 
nêu vic thrc hin có vu&ng mac, vut thâm quyén xü 1, giâi quyêt cüa dja 
phircing, dê nghj tham van kiên cüa Si Tài nguyen và Môi trumg dê to chirc 
giâi quyêt dam bão diing quy djnh cüa pháp lut; báo cáo UBND tinh qua trInh 
thrc hin truâc ngày 25/5/2020. 

Trên day là ' kin chi dao cüa Phó Chü tjch Thu&ng trirc UBND tinh - Ha 
S5 Dông. Yêu câu Thu truông, Giám dôc các Sâ, ngành và Chü tjch UBND các 
huyn, thj xã, thành phô thirc hin nghiêm chi dao  cüa UBND tinh. Báo cáo kjp 
thñ kêt qua xir l, giâi quyêt./. 

Nyi nIiin: 
- Nhii trén; 
- Các PCT UBND tinh (báo cáo); 
- Ban Ni chinh Tinh üy; 
- CVP, các PCVP UBND tinh; 
- Ltru: VT, NC(Q), TN(T), CN()  BTCD(2b). 

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