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BAO CÁO
Kt qua chi dto giãi quyt nhirng bfrc xüc, vtr&ng mc
ciia ngtrô'i dn trên dja bàn huyn
Thirc hin Cong van so 916-CV/BDVTU ngày 27/12/2018 cüa Ban Dan
vn Tinhüy ye báo cáo tInh hInh Nhân dan, dr 1un x. hi trên da bàn tinh qu
IV/2018. UBND huyn báo cáo ket qua chi do giái quyêt nhu sau.
1. Mt s h dan xã Long Mon kin nghj cp có thm quyn quan
tam chi do vic sfra chfra dâu môi dp thüy Içri ti Ngn Ntthc hoc lam
m&i dp thüy lqi tti Suôi Huynh và Suôi Eo dê tin thun lçri trong san xuât
cüa ngirô'i dan dja phtro'ng.
UBND huyn chi do phông Nông nghip & PTNT huyn ph& hcp vó'i
UBND xã Long MOn tiên hành di kiêm tra th1rc tê hin truè'ng ti vi. trI mt sO
h dan xã Long Mon kiên nghj. Qua kiêm tra và lam vic vói UBND xà Long
Mon. U ban nhân dan huyn có kiên nhu sau:
a. Vic sra chta du mi dp thüy lcii ti Ng9n Nuñc (Ten danh mic
cong trinh: Dçlp Dâng Lang Tré) qua kiêm tra cim dâu môi cOng trInh không
bj hu hOng, hin nay cong trInh van hot dng bInhthu?mg, Hang nàm vào müa
mua lü cong trInh bj bôi cat, sôi thuçmg lu'u và cong lay nuóc dâu môi bj rae,
cay chän ngang. Van dê nay, UBND huyn chi do UBND xã Long Mon sau
müa mua lü tuyên truyên 4n dng Nhân dan vüng huO'ng igi tO chiic ra quân
nao vet vào dâu vi d dam bào nguOn nuác phçic vi san xuât.
b. V vic lam mói dp thüy igi tai Su& Huynh: Qua kim tra thirc th ti
canE dông Suôi Huynh, vói din tIch dat san xuât nông nghip khoàng 1,0 ha;
din tIch nay hin nay sä dçrng nguOn nuó'c trni ti Dp bOi Suôi Huynh die tithi
hang näm và nguOn nithc bô sung tr Dp dâng Hoc Lê. Dôi vói din tIch dat san
xuât ti cánh dOng SuOi Huynh khoàng 1,0 ha qua nhô khOng the dâu tu xây
dçmg cOng trInh duçic (vi vic dâu tw xay c4a'zg cong frinh 6' mien nli thI din
tIch tzthi khoáng 3, 0 ha trO' len, lông suOi Huynh nám trên them bäi bOi lông
suOi rf7ng vic dáu tu' xáy c4mg kinh phi lan, theo djnh mz'c dáu tu' khOng hiu
qua, hin tçii không the dáu tu' xáy dimg cOng trInh, nhán dan tgi cánh dOng nay
chi dung Dçp bOi Suói Huynh dé tu'O'i và nguOn nzthc ho sung t1t Dp clang Hoc
Lê theo hin trçing).
c. V vic lam mâi dp thüy lçii ti Sui Eo: Danh m11c cong trInh Su&
Eo, UBND xä Long MOn d dim vào k hoch trung hn giai don 2016 - 2020
tren dia bàn xa.

2. Mt st hi dan xã Long Môn, huyn Minh Long phãn ánh, hin
nay, có nhiêu h dan ti thôn Lang Gifra, xã Long Mon thiêu dat & ãnh
htr&ng 1&n den chat hrçng cuc song cüa ngu'ô'i dan nri day:
Vn d nay, UBND huyn chi dao, giao phông Tài nguyen và Môi tru?mg
huyn phôi hgp vi UBND xã Long Mon tO chü'c kiêm tra tinh hInh thc trng
dat cüa nhân dan thôn Lang Gicia, xä Long Mon. Qua kiêm tra ket qua nhu
sau:
- ThOn Lang Giüa, xã Long Mon có 75 h, 263 nhân khu, dan cu tp
trung chu yêu thành 3 xóm, da so nhà dugc xây dirng khang trang, sch së.
Kim tra h sci da chInh thI hâu hét dat có nhà dêu dã dugc cap Giây chiimg
nhn quyên sir diing dat cüa dir an Viap, h It nhât Co din tIch 156 rn2; h rthiêu
nhât theo djnh mic cia tinh, dU'gC cOng nhn trong quyên sü ding dat là 400 m2,
da s các h có rnt'rc dat & tü' 200 rn2 tr& len. N}iu vy ye co bàn thI thôn Lang
Giüa khOng Co h nào thiêu dat &.
- Tuy nhiên, qua kiêrn tra thirc t ti mt s h có nhiu th h
Chung
mt nhà (nhu': h óng Dinh Van Xóc có 3 the he, vó'i 06 nhán khâu, góm. ông
Xóc, ha Xóc, 02 con trai, 01 con dáu và 01 cháu, diên tIch dat 6' hiên có 244,5
rn2,' h ông Dinh Van Hói và rnt so hç khác); nhemg ho nay kiên nghj Nba flUOC
can có chInh sách san gt, to rnt bang Va Cho so h co nhiêu the h & chung
ducyc ra & riêng dê tin cho viêc sinh hot. Van dê nay, UBND huyn chi dao
UBND xA tuyên truyên ngu&i dan chap hành tot cac quy djnh cua pháp lut ye
dat dai, dông thoi hu&ng dn nhttng h dan có thu câu ra & riêng phài tim mt
bang (qua hlnh thz'c chuyên nhz'ng, chuyên myc dIch th diing dat sang dat 6',
tic tio mçit bang xáy cly'ng nhà & nhu7lgpháiphul hQp vó'i quy hoçich th ding dat,
kê hoqch th dyng dat du'cic UBND tz'nh phê duyt) và thiic hin các thu tiic tách
khâu theo quy djnh cüa pháp lut.
Trên day là báo cáo kt qua chi di.o giái quyt nhtthg buc xüc, vu&ng mc
trong nhân dan trên dja bàn huyn. UBNID huyn báo cáo Ban Dan vn Tinh üy
theo dôi chi dao./.
Ncri nhân:
- Ban DVân TU;
- TT. HIJ, HDND huyn;
- CT, các PCT;
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- Phông N&PTNT, TN-MT;
- UBND xã Long Môn;
- VP: C, PCVP;
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