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BANG CONG SAN VIT NAM
Thai Ngên, ng 12 tháng 4 náin 2021

So 208-CV/TCT
V/vrnàid!rhQp tiê'pdán

KInh gi: - Uy ban nhân dn tinh,
- Van phOng Tinh Uy,
- Van phOng Doàn Dti biêu Quôc hi tinh,
- Cong an tinh,
- Thanh tra tinh,
- S Tài nguyen và Môi trung,
- SXâydirng,
- Ban Tiêp cong dan tinh,
Thung tr1ic Thành üy Thai Nguyen,
- Uy ban nhân dan thành phO Thai Nguyen,
- Van phOng Däng k2 dat dai tinh,
- Thành viên TO cOng tác giip vic BI thu Tinh üy tiêp dan.
Thrc hin Quy ch cüa Ban Thung vii Tinh üy v BI thu Tinh üy tip
dan, dng chI Nguyn Thanh I-Iãi, Uy viên Ban Chap hành Trung uong Dâng,
Bi thu Tinh üy, Truông Doàn Diii biu QuOc hi tinh to chirc tiêp dan djnh kS'
tháng 4/2021 dOi vi vi vic cüa Ong Triu Qu Huy, tri ti tO 3, phung
Phan DInh Phüng, thành ph Thai Nguyen.
Thôigian: Tr 14h00, ngày 14/4/2021 (thu Tu).
B/a dim: Phông hpp ting 2, Tri s Tip cong dan tinh ('Sá 7, dwàng
Hung Vzcang, phiràng Trung Vuv'ng, thànhphô Thai Nguyen).
Thành p/i in:
- Dng chI Nguyn Thanh Hâi, Uy viên Ban Chp hành Trung ung
Dâng, BI thu Tinh üy, Truâng Doàn Dai biêu QuOc hi tinh: Chü trI.
- Dai diên iänh dao TiJy ban nhân dan tinh;
- Thành viên TO cOng tác gi1ip vic BI thu Tinh üy tiép dan;
- Dii din Ianh do các cci quan, dGn vj: Van phOng Tinh üy; Van phông
Doàn Dti biu Quc hi tinh; Thanh tra tinh; Si Tài nguyen và MOi trung;
Si Xây drng; Van phông Dang ki dat dai tinh.
- Thung tric Thành üy Thai Nguyen;

- Thành pM Thai Nguyen: Lãnh dao Uy ban nhân dan thành pM Thai
Nguyen, Phông Quân 1 do thj thành pM Thai Nguyen, Phông Tài nguyen va
Môi trung thành phé Thai Nguyen, Chi nhánh 'Van phông Däng k dt dai
thành pM Thai Nguyen, Uy ban nhân dan phu'ng Phan DInh Phing, thành
phO Thai Nguyen.
KInh rni các dng chi dn dir hpp diling thành phin (D nghf CC Ca,
quan, ct/a phu'o'ng rnô'i giip thành phn lien quan ci'a cc" quail, ct/a phico'ng
mInh; tru'ông hQp khóng di' du'Q'c phái baa cáo dóng chI Bi thu' Tinh iy; các dQi
biu tJu,i'c hin các binphápphóng chng ci,ich Covicl-19 theo quy ct,inh).
(Gt'ci kern thea Baa cáo v v vic và Chu'o'ng trInh Hç5i ngh/ tiê dan,'
D ngh/ Cong an tinh chi fri phi hQp vó'i Ban Tiê'p cOng dan tinh báo
darn an ninh, trát ti! tai bui tiép dan).
Noi nhân:
- Die BI thu Tinh üy (báo cáo,),
- Nhu' trên,
- Báo Thai Nguyen, Dài Phát thanh-Truyên hInh
tinh Tiing thm thông tin tinh (dua tin),
- Lãnh dao Ban Nôi chInh Tinh üy (03b),
- Nhón chuyên viên gitlip vic To cong tác,
- Lu'u Ban Nôi chInh Tinh üy.

TRI1NG BAN NQI CHJINH TIINH UY
kiêrn

TO TRIYNG TO CONG TAC

Pham Win Tho

CHUO'NG TRNH HQI NGH!
BI thu' Tinh ñy tip cong dan tháng 4/202 1

TT

NQI DUNG

THUC HIEN

I

Bong dii BI thu' Tinh üy nghe cad co' quan báo cáo ye vti vic và dê xuât
hu'rngxü'1
Th&1 gian tic 14h00 dê'n 15h00

1

Tuyên b 12 do, giâi thiu di biu

Van phông Tinh y

Báo cáo torn tat ni dung viii vic

Dng chi Phtrn Thu Thüy,
Phó Truông Ban Ni chInh
Tnh üy, To phO Thung triic
To cong tác

2

Dng chI BI thu Tinh üy,
Các co quan chirc nàng tháo li4n, trao di, 11T1
Tnthng Doân Dii biêu Quôc
rO ni dung và d xut huóng xi1 1
hôi ti, chü trI
H

Bong clii BI thir Tinh üy tip cong dan
Thai gian tic 15h00
Dng chi Phtrn Thu Thy,
GiOi thiêu dai biu vâ thông qua Chucing Phó Tru'ng Ban Ni chInh
trInh lam viêc
Tinh Uy, T phó Thung
trirc To cong tác.
Dng chI BI thu Tinh üy,
Truàng Doân Dti biêu Quc
hôi tinh

5

Nêu rniic dIch, yêu cAu bui tip cOng dan

6

Cong dan trInh bay ni dung d nghj

7

Các Co quan chirc näng thông tin, trao di,
Dti din các co' quan, don vj
báo cáo ye kt qua tiêp nhn, xfr 12, giái quyêt
du hop
VU ViC

8
9

Cong dan phát biêu
Kêt 1uin

kiên
Dng chI BI thu Tiinh üy,
Trrning Doân Dti bieu Quôc
hôi tInh
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BANG CQNG SAN VIIT NAM
Thai Nguyen, ngày 12 tháng 4 nárn 2021

BAO CÁO
vii vic cüa ông Triu Qu Huy, trii tti to 3, phu'ô'ng Phan Blnh Phñng,
thành phô Thai Nguyen
('Tài lieu phic vy dông chI BI thu Tinh iy tiêp dan tháng 4/202 1)

1. Tom tt ni dung vi vic
Ong Triu Qu Huy phãn ánh: Ngày 06/7/2020, Van phông dãng k dt
dai S Tài nguyen và Môi trung tách thia dat so 478, tY bàn dO so 27,
phuing Phan DInh Phiing, thành ph Thai Nguyen ra nhiu thira dat, trong
do cO thira s 483 Ong nhin chuyn nhuçing, ngày 0 6/8/2020 Ong dugc cap
Giây chrng nhn quyên sir dung dt (dAt a dO thj). Sau dO Ong dã nhiêu Ian
d nghj cap Giy phép xây drng nhung chua duçic giái quyt. Vi vic d
ducic UBND thành phé Thai Nguyen giao các co' quan, dcm vj, dja phuo'ng
lien quan kiêm tra, rà soát xong truac ngày 05/02/2021, tuy nhiên dn nay
chua có kt qua. Ong d nghj co' quan có thm quyên cp Giây phép xây
di'ng cong trInh nhà cho Ong.
2. Qua trinh giãi quyt cüa co' quan chñ'c nIng
2.1. PhOng Quàn 1 do thj thành ph Thai Nguyen ban hành 03 van bàn
d giài quyt d nghj cüa cOng dan:
- Cong van s 295/QLDT-CPXD ngày 01/9/2020 v vic trà 1i h so
dê nghj cap Giây phép xây drng và trà lOi Ong Triu Qu Huy vai ni dung:
Dé ngh Ong cha quy hotch chi tit ti l 1/500 Khu dan cu t 36, 37 dugc
phê duyt, phOng Quàn l do tht tip titc hoàn thin h so và tharn muu cho
UBND thành ph cp phép xây drng cho cac h gia dInh theo quy djnh.
- Cong van s 355/QLDT n gay 08/10/2020v kim tra, giài quyt don
cüa Ong Triu Qu Huy có ni dung:
V nguon go'c dt. Ngày 06/8/2020, S Tài nguyen và MOi truang tinh
Thai Nguyen dä hoàn thin thu tc chuyn nhung quyn sr ding dAt cho 16
h dan (trong do cO thira dAt s 483 mang ten ông Triu Qu Huy). Ngun
gOc nhn chuyn nhung tir bà Vö Thj Minh Hng tai thra s 478, t bàn do
dja chInh s 27, phuang Phan DInh Phing theo so d chia tách thra dà duc
Van phOng däng k dat dai S Tâi nguyen và Môi tru'ang do dac chinh 1 bàn

do da chinh ngay 06/7/2020, tong diçn tich 1 464,3m2 , trong do 1011,1 rn2 dat
(ODT) và 453,2m2 dt (CLN). Ca 16 hO dan trén du chiling nhn du'cic sü,
diing 235,2m2 dt (CLN) tai thi1ra 478, ti ban d s 27 1am dung di chung có
s chiirng thirc 338 do Van phông cong chirng Trung Thânh chüng thii'c ngây
27/7/2020.
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V xdy c4cng: Ba Vö Thj Phucing Hng tr d be tOng và rái asphalt lam
duè'ng di chung và h thng thoát nuc trên dat (CLN) tti thira dat 478 vi
din tIch 235,2m2 d 1ct nM 16 10 dt vi dung dan sinh hin có, khOng xin
phép co quan có thm quyn và bj buOc tháo d toàn bO cong trInh vi phrn
(Ba VO Thj Phuang Hông dã tix nguyen tháo d&).
so

V trá l&i kié'n nghf ci'ia óng Triu Quj5 Huy: D hoàn thin các nOi dung
v cp phép xây drng, du tu' xây dixng dung di chung cho 16 hO dan (trong
do có hO Ong Triu Qu Huy). Dê nghj dii din 16 hO dan lien h vi UBND
phung Phan DInh Phñng d du'cc hiing din hoàn thin các thu tic ye dat
dai và du tu xây drng dung di chung theo quy djnh.
- Cong van s 441/QLDT-QLXD ngày 18/12/2020 v vic trà !.i h so'
d nghj cp Giy phép xây dirng cüa ông Triu Qu Huy và d nghj hoàn
thin the thu tiic d dñ diu kin cp phép xây drng theo quy djnh.
2.2. Ngày 06/01/2021, UBND thành ph Thai Nguyôn có van bàn s
28/UBND-VP v vic kim tra, giái quyt dan cüa ông Triu Qu Huy, trong
do giao dng chi Tru'ng phông Quàn l do thj chü tn, phi hcip vó'i dng chi
Tru'&ng phông Tài nguyen và MOi truing, Ban Tip cOng dan thành ph& Chü
tjch UBND phuing Phan DInh Phñng kim tra, rà soát ha sa vi viêc, M chi'rc
dai thoti, trá 1ô'i dan cña Ong Triu Qu Huy, thiii gian xong tru'ó'c ngày
05/02/2021, tuy nhiên theo phàn ành cña cOng dan nOi dung trén chu'a du'gc
thu'c hiên.
Ngày 06/4/2021, T cOng tác giñp vic dang chI BI thu' Tinh ñy tiêp dan
dã hpp vi các Ca quan, dan vj lien quan ('So' Xáy di(cng, SO' Ta! nguyen Va
Mo! tru'O'ng, Thanh tra tinh, Van phOng dàng k)5 dá't dcii tinh, UBND thành
phO Thai Nguyen, PhOng Quân 1)5 dO thj thành phO' Thai Nguyen, PhOng Ta!
nguyen và Mói tru'àng thành phO' Thai Nguyen, UBND phu'O'ng Phan Dinh
Phirng, thành phO Thai Nguyen) dê trao dai, thang nht hu'ng d xut dang
chI BI thu Tinh
chi dao xr 1 vij vic. HOi nghj thang nht: Ca quan có
thâm quyén lip, phé duyt quy hoch chi tit ti 1 1/500 Khu dan cu' ta 36, 37
phu'O'ng Phan DInh Phüng, thành pha Thai Nguyen; cp Giy phép xây dii'ng
dOi vâi Ong Tniu Qu Huy theo quy djnh cña pháp 1ut.
uy

3. Nhn xét, d xuât

Be nghj cap Giy phép xây drng nhà cüa cong dan là chInh dáng
nhung chua duçc các co' quan chüc näng cüa thành ph Thai Nguyen giái
quyêt kjp thi, gay biirc xic cho cOng dan, dn dn cong dan có dan, thu vut
cap.
VI vy, TO cOng tác dê xuât dông chI BI thu Tinh üy tO chirc tiêp dan dê
chi do giài quyt düt dim viii vic.
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