
  

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /STNMT-TTr Bắc Kạn, ngày       tháng 5 năm 2018 
 V/v: Gia hạn giải quyết kiến nghị 

của cử tri   
 

 
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn 

 

 Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1602/UBND-THVX ngày 

06/4/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường được gia hạn thời gian giải quyết kiến nghị của 

cử tri Nông Văn Đổi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn, phản ánh về 

nội dung: “Năm 2013, UBND tỉnh thu hồi gần 01ha đất ruộng, đất rừng của 03 hộ dân 

bao gồm: Hộ ông Nguyễn Phúc Thắng, Nguyễn Phúc Tranh, Nông Thị Tho, thôn Nà Mèo, 
xã Đông Viên để Doanh nghiệp Tuấn Phong xây dựng nhà máy chế biến dong giềng tại xã 
Đông Viên. Tuy nhiên, các hộ dân chưa được tiền đền bù thu hồi đất và tài sản trên đất”, 

thời gian gia hạn là 30 ngày kể từ ngày 06/4/2018; đến ngày 21/5/2018 là hết thời gian gia 

hạn 30 ngày làm việc. 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban 

hành Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 thanh tra việc chấp hành pháp 

luật đất đai đối với dự án xây dựng nhà máy chế biến dong giềng tại xã Đông viên 

của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Phong Tân An, đồng thời chỉ đạo Đoàn Thanh tra 

khẩn trương tiến hành thanh tra theo quy định. Đoàn thanh tra đã thực hiện công bố 

quyết định thanh tra, tiến hành làm việc với UBND xã Đông Viên và các hộ gia 

đình, cá nhân có liên quan, tổ chức kiểm tra, xác minh hồ sơ và thực địa khu đất 

xây dựng nhà máy chế biến dong giềng tại xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn. 

 Tuy nhiên, quá trình thực hiện thanh tra, đối tượng thanh tra (người đại diện 
theo pháp luật của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Phong Tân An) không hợp tác, 

không cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ cho Đoàn Thanh tra, gây khó khăn trong 

việc kiểm tra, xác minh dẫn đến kéo dài thời gian, chưa thực hiện đúng tiến độ theo 

chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1602/UBND-THVX ngày 06/4/2018. 

Để thực hiện việc thanh tra theo mục đích, yêu cầu, đảm bảo đúng quy trình 

của Luật Thanh tra, quy định của pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị 

UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian giải quyết kiến nghị của cử tri Nông Văn Đổi, 

Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn, thời gian là 15 ngày làm việc. 

Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chấp thuận./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                

Gửi bản điện tử: 
- Như trên;  

- LĐ Sở (ô Kỳ; ô Oai); 

Gửi bản giấy: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TTr. (K03b). 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 
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