Tổng hợp kết quả khiếu nại và giải quyết khiếu nại
Hạng mục

Mục

Hình thức khiếu nại, tố cáo

Số
lượng

Đơn thư

Bằng miệng

Số khiếu nại nhận được

12

5

7

Số khiếu nại đã giải quyết

12

Số khiếu nại đang giải quyết
Khu vực lòng
hồ

Số khiếu nại chưa giải quyết
Số khiếu nại từ chối giải quyết
Số tố cáo nhận được
Số tố cáo đã giải quyết
Số tố cáo đang giải quyết
Số tố cáo từ chối giải quyết

Bảng : Tổng hợp khiếu nại khu vực lòng hồ - Dự án thủy điện Trung Sơn
Khu TĐC số 3 xã Trung Lý
Mục
Số tham chiếu
Loại, hình thức
Ngày nhận
Người khiếu nại
- Họ và tên
- Địa chỉ
Chủ đề khiếu nại
Nội dung khiếu nại
Gói thầu bị khiếu nại
Giải quyết khiếu nại
- Cơ quan giải quyết
- Người giải quyết

- Ngày bắt đầu
- Nội dung giải quyết

- Hình thức giải quyết
- Ngày kết thúc

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
28/11/2015

Nội dung
01
Hình thức: Đơn

Hà Văn Thóm. Lương Văn Thường, Len Văn Thầm, Len Văn Khoa
BẢN LÌN, XÃ TRUNG LÝ, HUYỆN MƯỜNG LÁT
Xin tự dựng nhà ra ngoài khu tái định cư
Xin tự dựng nhà ra ngoài khu tái định cư

Hội đông huyện Mường Lát, Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn,
Chính quyền địa phương,
- Nguyễn Hữu Quynh– Phòng Tài nguyên – Môi trường
- Ông: Đặng Quốc Quang – C/V phòng Bồi thường - GPMB
- Ông: Hà Văn Kiết – CB địa chính xã
02/12/2015
Hội đồng huyên Mường Lát, Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn,
Chính quyền địa phương, Làm dõ và giải thích các nội dung thắc mắc về
việc các hộ xin tự dựng nhà ra ngoài khu TĐC.
Làm dõ và gải thích các vấn đề các hộ thắc mắc và đề xuất đồng ý cho các
hộ ra ngoài khu TĐC theo nguyện vọng
2/12/2015

1

Kháng nghị
- Ngày nhận kháng nghị
- Nơi nhận kháng nghị
- Nội dung kháng nghị
Mục
Số tham chiếu
Loại, hình thức
Ngày nhận
Người khiếu nại
- Họ và tên
- Địa chỉ
Chủ đề khiếu nại
Nội dung khiếu nại

Gói thầu bị khiếu nại
Giải quyết khiếu nại
- Cơ quan giải quyết
- Người giải quyết

- Ngày bắt đầu
- Nội dung giải quyết

- Hình thức giải quyết
- Ngày kết thúc
Kháng nghị
- Ngày nhận kháng nghị
- Nơi nhận kháng nghị
- Nội dung kháng nghị

Không

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
15/1/2016

Nội dung
02
Hình thức: Thư

Hà Xuân Quỳnh
BẢN CO CÀI, XÃ TRUNG LÝ, HUYỆN MƯỜNG LÁT
Thắc mắc về chính sách đền bù của dự án thủy điện Trung Sơn, Cách chi
trả tiền đền bù cho người dân
Thắc mắc về chính sách đền bù của dự án thủy điện Trung Sơn, cách chi
trả tiền cho người dân trả tại UBND xã xa nhà dân dân đi lại xa do đường
khó khăn.

Thanh tra huyện Mường Lát, Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn,
Chính quyền địa phương,
- Ông: Lương Văn Nga- Chánh thanh tra huyện Mường Lát
- Ông: Lê Quang Nghị- Tưởng phòng TN-MT huyện Mường Lát
- Nguyễn Hữu Quynh– Phòng Tài nguyên – Môi trường
- Ông : Nguyễn Trường Chinh- Trưởng phòng BT-GPMB
- Ông: Đặng Quốc Quang – C/V phòng Bồi thường - GPMB
- Ông: Hà Văn Kiết – CB địa chính xã
- Ông: Hà Văn Ngọc – Phó Trưởng bản Co Cài;
21/1/2016
Thanh tra huyện Mường Lát, Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn,
Chính quyền địa phương, Làm dõ và giải thích các nội dung thắc mắc về
chính sách đền bù của dự án thủy điện Trung Sơn, Đã liêm yết tại bản, khi
trả tiền sẽ chi trả tại bản, không có việc thu lệ phí khi chính quyền địa
phương xác nhận số khẩu.
Làm dõ và gải thích các vấn đề Ông Quỳnh thắc mắc
21/1/2016
Không

2

Mục
Số tham chiếu
Loại, hình thức
Ngày nhận
Người khiếu nại
- Họ và tên
- Địa chỉ
Chủ đề khiếu nại
Nội dung khiếu nại

Gói thầu bị khiếu nại
Giải quyết khiếu nại
- Cơ quan giải quyết
- Người giải quyết

- Ngày bắt đầu
- Nội dung giải quyết

- Hình thức giải quyết
- Ngày kết thúc
Kháng nghị
- Ngày nhận kháng nghị

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
15/1/2016

Nội dung
03
Hình thức: Đơn

Hà Xuân Quỳnh
BẢN CO CÀI, XÃ TRUNG LÝ, HUYỆN MƯỜNG LÁT
Thắc mắc về chính sách đền bù của dự án thủy điện Trung Sơn, nhà thầu
thi công đường tránh ngập làm ảnh hưởng đến người dân
Thắc mắc về chính sách đền bù của dự án thủy điện Trung Sơn, nhà thầu
thi công đường tránh ngập gâyồn ảnh hưởng đến người dân, nhà thầu thi
công đường mua thực phẩm không dõ nguồn gốc về ăn gây dịch bệnh gia
cầm (gà, vịt) trong bản

Thanh tra huyện Mường Lát, Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn,
Chính quyền địa phương,
- Ông: Lương Văn Nga- Chánh thanh tra huyện Mường Lát
- Ông: Nguyễn Văn Thành- Phó thanh tra huyện Mường Lát
- Nguyễn Hữu Quynh– Phòng Tài nguyên – Môi trường
- Ông : Nguyễn Trường Chinh- Trưởng phòng BT-GPMB
- Ông: Đặng Quốc Quang – C/V phòng Bồi thường - GPMB
- Ông: Hà Văn Kiết – CB địa chính xã
- Ông: Hà Văn Ngọc – Phó Trưởng bản Co Cài;
-Ông : Nguyễn Văn Nam- Phó giám đốc chỉ huy trưởng thi công gói thầu
đường chánh ngập
14/12/2015
Thanh tra huyện Mường Lát, Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn,
Chính quyền địa phương, Làm dõ và giải thích các nội dung thắc mắc về
chính sách đền bù của dự án thủy điện Trung Sơn, việc nhà thầu thi công
đường tránh ngập gây ồn ảnh hưởng đến người dân, giut kinh nghiệm và
chỉ nổ mìn vào giờ quy định, không thi công ban đêm, nhà thầu thi công hỗ
trợ bồi thường cho ông Quỳnh do gia cầm chết do dịch bênh.
Làm dõ và gải thích các vấn đề Ông Quỳnh thắc mắc
14/12/2015
Không

3

Mục
Số tham chiếu
Loại, hình thức
Ngày nhận
Người khiếu nại
- Họ và tên
- Địa chỉ
Chủ đề khiếu nại
Nội dung khiếu nại
Gói thầu bị khiếu nại
Giải quyết khiếu nại
- Cơ quan giải quyết
- Người giải quyết

- Ngày bắt đầu
- Nội dung giải quyết

- Hình thức giải quyết

- Ngày kết thúc
Kháng nghị
- Ngày nhận kháng nghị
- Nơi nhận kháng nghị
- Nội dung kháng nghị
- Nội dung giải quyêt

Mục
Số tham chiếu
Loại, hình thức
Ngày nhận
Người khiếu nại
- Họ và tên

Nội dung
04
Loại: Khiếu nại, khiếu kiện;
Hình thức: Đơn
29/2/2016
Vàng Xẩy Cha
Bản Cánh Cổng, xã Trung Lý, huyện Mường Lát
Khiếu nại thiếu khối lượng, đơn giá bồi thường thấp
- Dự toán thiếu 01 Ao cá và lều trông nương dẫy.

Hội đồng GPMB huyện Mường Lát, Công ty TNHH MTV thủy
điện Trung Sơn, Chính quyền địa phương, Tư vấn kiểm kê
- Ông: Nguyễn Hữu Quynh – Phòng Tài nguyên – Môi trường
- Ông: Đặng Quốc Quang – C/V phòng Bồi thường - GPMB
- Ông Nguyễn Văn Hải – CB Tư vấn kiểm kê
- Ông: Hà Văn Kiết – CB địa chính xã
- Ông: Hờ A Hồ– Trưởng bản Cánh Cổng

1/3/2016
Hội đồng ĐB- GPMB và Ban QLDA đã phối hợp với tư vấn
kiểm tra và giải quyết xong đúng nhu kiến nghị của hộ gia
đình
Đã kiểm tra và sẽ bổ sung khối lượng, dự toán bồi thường vào
Phương án bồi thường khu vực lòng hồ để trình duyệt trong
thời gian sắp tới.
Tháng 3/2016
Không

Nội dung
04
Loại: Khiếu nại, khiếu kiện;
Hình thức: Bằng miêng
1/3/2016
Giàng A Páo, Giàng A Lâu, Hờ A Sông
4

- Địa chỉ
Chủ đề khiếu nại
Nội dung khiếu nại
Gói thầu bị khiếu nại
Giải quyết khiếu nại
- Cơ quan giải quyết
- Người giải quyết

- Ngày bắt đầu
- Nội dung giải quyết

- Hình thức giải quyết

- Ngày kết thúc
Kháng nghị
- Ngày nhận kháng nghị
- Nơi nhận kháng nghị
- Nội dung kháng nghị
- Nội dung giải quyêt

Bản Cánh Cổng, xã Trung Lý, huyện Mường Lát
Bồi thường hỗ trợ và GPMB
- Dự toán thiếu diện tích đất.

Hội đồng GPMB huyện Mường Lát, Công ty TNHH MTV thủy
điện Trung Sơn, Chính quyền địa phương, Tư vấn kiểm kê
- Ông: Nguyễn Hữu Quynh – Phòng Tài nguyên – Môi trường
- Ông: Đặng Quốc Quang – C/V phòng Bồi thường - GPMB
- Ông Nguyễn Văn Hải – CB Tư vấn kiểm kê
- Ông: Hà Văn Kiết – CB địa chính xã
- Ông: Hờ A Hồ– Trưởng bản Cánh Cổng

1/3/2016
Hội đồng ĐB- GPMB và Ban QLDA đã phối hợp với tư vấn
kiểm tra và giải quyết xong đúng nhu kiến nghị của hộ gia
đình
Đã kiểm tra và sẽ bổ sung khối lượng, dự toán bồi thường vào
Phương án bồi thường khu vực lòng hồ để trình duyệt trong
thời gian sắp tới.
Tháng 3/2016
Không

5

Mục
Số tham chiếu
Loại, hình thức
Ngày nhận
Người khiếu nại
- Họ và tên
- Địa chỉ
Chủ đề khiếu nại
Nội dung khiếu nại
Gói thầu bị khiếu nại
Giải quyết khiếu nại
- Cơ quan giải quyết

Nội dung
05
Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
Hình thức: Bằng Miệng
5/3/2016
Ngân Văn Mạnh, Hà xuân Quỳnh, Vi Thị Ngọc,Lò Văn
Hiêu
BẢN CO CÀI, XÃ TRUNG LY, HUYỆN MƯỜNG LÁT
Bồi thường hỗ trợ và GPMB
- Thiếu một số cây cối
- Đơn giá đền bù cây cối thấp, chưa thỏa đáng

Hội đồng GPMB huyện Mường Lát, Công ty TNHH MTV
thủy điện Trung Sơn, Chính quyền địa phương, Tư vấn kiểm
kê

- Người giải quyết

- Ông: Nguyễn Hữu Quynh – Phòng Tài nguyên – Môi trường
- Ông: Đặng Quốc Quang – C/V phòng Bồi thường - GPMB
- Ông Nguyễn Văn Hải – CB Tư vấn kiểm kê
- Ông: Hà Văn Kiết – CB địa chính xã
- Ông: Ha Văn Ngọc– Phó trưởng bản Co Cài

- Ngày bắt đầu
- Nội dung giải quyết

5/3/2016
Đã phối hợp với tư vấn kiểm tra và giải quyết xong, đúng như
kiến nghị của Hộ gia đình
Đã kiểm tra và sẽ bổ sung khối lượng, dự toán bồi thường vào
Phương án bồi thường khu vực lòng hồ để trình duyệt trong
thời gian sắp tới.

- Hình thức giải quyết

- Ngày kết thúc
Kháng nghị
- Ngày nhận kháng nghị
- Nơi nhận kháng nghị
- Nội dung kháng nghị

Tháng 3/2016

Không

6

Mục
Số tham chiếu
Loại, hình thức
Ngày nhận
Người khiếu nại
- Họ và tên
- Địa chỉ
Chủ đề khiếu nại
Nội dung khiếu nại

Nội dung
06
Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
Hình thức: Bằng miệng
20/3/2016
Giàng A Treo
BẢN PA BÚA, XÃ TRUNG LÝ, HUYỆN MƯỜNG LÁT

Đền bù, bồi thường hỗ trợ và GPMB
- Thiếu diện tích đất chưa được bồi thường.
- Đơn giá đền bù cây cối thấp, chưa thỏa đáng

Gói thầu bị khiếu nại
Giải quyết khiếu nại
- Cơ quan giải quyết

Hội đồng GPMB huyện Mường Lát, Công ty TNHH MTV
thủy điện Trung Sơn, Chính quyền địa phương, Tư vấn kiểm
kê

- Người giải quyết

- Ông: Nguyễn Hữu Quynh – Phòng Tài nguyên – Môi trường
- Ông: Đặng Quốc Quang – C/V phòng Bồi thường - GPMB
- Ông Nguyễn Văn Hải – CB Tư vấn kiểm kê
- Ông: Hà Văn Kiết – CB địa chính xã
- Ông: Ha Văn Ngọc– Phó trưởng bản Cánh Co Cài

- Ngày bắt đầu

20/3/2016
Đã phối hợp với tư vấn kiểm tra và giải quyết xong, đúng như
kiến nghị của Hộ gia đình
Đã kiểm tra và sẽ bổ sung khối lượng, dự toán bồi thường vào
Phương án bồi thường khu vực lòng hồ để trình duyệt trong
thời gian sắp tới.

- Nội dung giải quyết
- Hình thức giải quyết

- Ngày kết thúc
Kháng nghị
- Ngày nhận kháng nghị
- Nơi nhận kháng nghị
- Nội dung kháng nghị

22/3/2016
Không

7

Mục
Số tham chiếu
Loại, hình thức
Ngày nhận
Người khiếu nại
- Họ và tên
- Địa chỉ
Chủ đề khiếu nại
Nội dung khiếu nại

Nội dung
07
Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
26/3/2016

Hình thức: Bằng miệng

Thào A Gia, Thào A Cha
BẢN TUNG, XÃ TRUNG LÝ, HUYỆN MƯỜNG LÁT

Bồi thường hỗ trợ và GPMB
- Thiếu diện tích đất chưa được bồi thường

Gói thầu bị khiếu nại
Giải quyết khiếu nại
- Cơ quan giải quyết

Hội đồng GPMB huyện Mường Lát, Công ty TNHH MTV
thủy điện Trung Sơn, Chính quyền địa phương, Tư vấn kiểm
kê

- Người giải quyết

- Ông: Nguyễn Hữu Quynh – Phòng Tài nguyên – Môi trường
- Ông: Đặng Quốc Quang – C/V phòng Bồi thường - GPMB
- Ông Nguyễn Văn Hải – CB Tư vấn kiểm kê
- Ông: Hà Văn Kiết – CB địa chính xã
- Ông: Thào A Sinh– Trưởng bản Tung

- Ngày bắt đầu

27/3/2016
Đã kiểm tra và sẽ bổ sung khối lượng, dự toán bồi thường vào
Phương án bồi thường khu vực lòng hồ để trình duyệt trong
thời gian sắp tới.

- Nội dung giải quyết

- Hình thức giải quyết
- Ngày kết thúc
Kháng nghị
- Ngày nhận kháng nghị
- Nơi nhận kháng nghị
- Nội dung kháng nghị

Trực tiếp
30/3/2016
Không

8

Mục
Số tham chiếu
Loại, hình thức
Ngày nhận
Người khiếu nại
- Họ và tên
- Địa chỉ
Chủ đề khiếu nại
Nội dung khiếu nại

Nội dung
08
Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
Hình thức: Bằng miệng
27/3/2016
Lù A Vang A, Sùng A Vàng B, Giàng A Vàng
BẢN SUỐI HỘC, XÃ TRUNG LÝ, HUYỆN MƯỜNG LÁT

Bồi thường hỗ trợ và GPMB
- Thiếu diện tích đất chưa được bồi thường

Gói thầu bị khiếu nại
Giải quyết khiếu nại
- Cơ quan giải quyết

Hội đồng GPMB huyện Mường Lát, Công ty TNHH MTV
thủy điện Trung Sơn, Chính quyền địa phương, Tư vấn kiểm
kê

- Người giải quyết

- Ông: Nguyễn Hữu Quynh – Phòng Tài nguyên – Môi trường
- Ông: Đặng Quốc Quang – C/V phòng Bồi thường - GPMB
- Ông Nguyễn Văn Hải – CB Tư vấn kiểm kê
- Ông: Hà Văn Kiết – CB địa chính xã
- Ông: Giàng A Lù– Trưởng bản Suối Hộc

- Ngày bắt đầu

27/3/2016

- Nội dung giải quyết

Đã p/h với Tư vấn kiểm tra và giải thích cho người dân, đã giải
quyết xong
- Phối hợp với hội đồng, đơn vị tư vấn đã kiểm tra lại hồ sơ đo vẽ
địa chính và hiện trường,với kết quả:
Hộ gia đình không có tên trong hồ sơ đo vẽ địa chính GPMB trong
thửa đất đo vẽ chỉnh lý hồ sơ
Tháng 3/2013
Không

- Hình thức giải quyết

- Ngày kết thúc
Kháng nghị
- Ngày nhận kháng nghị
- Nơi nhận kháng nghị
- Nội dung kháng nghị
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Mục
Số tham chiếu
Loại, hình thức
Ngày nhận
Người khiếu nại
- Họ và tên
- Địa chỉ
Chủ đề khiếu nại
Nội dung khiếu nại

Nội dung
09
Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
Hình thức: Bằng miệng
29/3/2016
Thờ A Su, Sùng A Sai, Sùng A Lâu
BẢN TÀ CÓM, XÃ TRUNG LÝ, HUYỆN MƯỜNG LÁT

Bồi thường hỗ trợ và GPMB
- Thiếu diện tích đất chưa được bồi thường

Gói thầu bị khiếu nại
Giải quyết khiếu nại
- Cơ quan giải quyết

Hội đồng GPMB huyện Mường Lát, Công ty TNHH MTV
thủy điện Trung Sơn, Chính quyền địa phương, Tư vấn kiểm
kê

- Người giải quyết

- Ông: Nguyễn Hữu Quynh – Phòng Tài nguyên – Môi trường
- Ông: Đặng Quốc Quang – C/V phòng Bồi thường - GPMB
- Ông Nguyễn Văn Hải – CB Tư vấn kiểm kê
- Ông: Hà Văn Kiết – CB địa chính xã
- Ông: Thào A Thái– Trưởng bản Tà Cóm

- Ngày bắt đầu

30/3/2016

- Nội dung giải quyết

Đã p/h với Tư vấn kiểm tra và giải thích cho người dân, đã giải
quyết xong
- Phối hợp với hội đồng, đơn vị tư vấn đã kiểm tra lại hồ sơ đo vẽ
địa chính và hiện trường,với kết quả:
Hộ gia đình không có tên trong hồ sơ đo vẽ địa chính GPMB trong
thửa đất đo vẽ chỉnh lý hồ sơ
Tháng 3/2013
Không

- Hình thức giải quyết

- Ngày kết thúc
Kháng nghị
- Ngày nhận kháng nghị
- Nơi nhận kháng nghị
- Nội dung kháng nghị
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Mục
Số tham chiếu
Loại, hình thức
Ngày nhận
Người khiếu nại
- Họ và tên
- Địa chỉ

Nội dung
10
Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
Hình thức: Bằng đơn
10/9/2016

Vàng Xẩy Cha
Bản Cánh Cổng, xã Trung Lý, huyện Mường Lát

Chủ đề khiếu nại
Nội dung khiếu nại
Gói thầu bị khiếu nại

Khiếu nại thiếu khối lượng đất, đơn giá bồi thường nhà thấp

Giải quyết khiếu nại
- Cơ quan giải quyết
- Người giải quyết

- Ngày bắt đầu
- Nội dung giải quyết
- Hình thức giải quyết

- Ngày kết thúc
Kháng nghị

Hội đồng GPMB huyện Mường Lát, Công ty TNHH MTV thủy
điện Trung Sơn, Chính quyền địa phương, Tư vấn kiểm kê
- Ông: Nguyễn Hữu Quynh – Phòng Tài nguyên – Môi trường
- Ông: Đặng Quốc Quang – C/V phòng Bồi thường - GPMB
- Ông Nguyễn Văn Quỳnh – CB Tư vấn kiểm kê
- Ông: Hà Văn Kiết – CB địa chính xã
- Ông: Hờ A Hồ– Trưởng bản Cánh Cổng

13/9/2016
Hội đồng ĐB- GPMB và Ban QLDA đã phối hợp với tư vấn
kiểm tra và giải quyết.
Đã kiểm tra diện tích đất canh tác năm 2016 có chanh chấp
nên không đền bù và sẽ xem xét áp đơn giá nhà bổ sung, dự
toán bồi thường vào Phương án bồi thường khu vực lòng hồ
để trình duyệt trong thời gian sắp tới.
Tháng 9/2016
Chưa đồng ý

- Ngày nhận kháng nghị
- Nơi nhận kháng nghị
- Nội dung kháng nghị

Mục
Số tham chiếu
Loại, hình thức
Ngày nhận
Người khiếu nại
- Họ và tên
- Địa chỉ
Chủ đề khiếu nại

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
14/9/2016

Nội dung
11
Hình thức: bằng miệng

Ngân Văn Thự, Ngân Văn Yêm, Hà Văn Ngợi, Hà Xuân Quỳnh
BẢN CO CÀI, XÃ TRUNG LÝ, HUYỆN MƯỜNG LÁT
Thắc mắc về chính sách đền bù của dự án thủy điện Trung Sơn,
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Nội dung khiếu nại
Gói thầu bị khiếu nại
Giải quyết khiếu nại
- Cơ quan giải quyết
- Người giải quyết

- Ngày bắt đầu
- Nội dung giải quyết

- Hình thức giải quyết
- Ngày kết thúc
Kháng nghị
- Ngày nhận kháng nghị
Mục
Số tham chiếu
Loại, hình thức
Ngày nhận
Người khiếu nại
- Họ và tên
- Địa chỉ
Chủ đề khiếu nại
Nội dung khiếu nại
Gói thầu bị khiếu nại
Giải quyết khiếu nại
- Cơ quan giải quyết
- Người giải quyết

Thắc mắc về chính sách đền bù của dự án thủy điện Trung Sơn, Diện tích
đất ven suối UBND xã xác nhận là đất UBND

Hội đồng huyện Mường Lát, Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn,
Chính quyền địa phương,
- Nguyễn Hữu Quynh– Phòng Tài nguyên – Môi trường
- Nguyễn văn Quân- Phòng tài chính
- Ông: Đặng Quốc Quang – C/V phòng Bồi thường – GPMB
- Nguyễn Văn Quỳnh- Tư vấn kiểm kê
- Ông: Hà Văn Kiết – CB địa chính xã
- Ông: Hà Văn Ngọc – Phó Trưởng bản Co Cài;
13/9/2016
Hội đồng huyện Mường Lát, Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn,
Chính quyền địa phương, Làm dõ và giải thích các nội dung thắc mắc về
đất ven sông suối do bị dòng chảy thay đổi liên tục nên không cấp cho
người dân nên không được đền bù.
Làm dõ và gải thích các vấn đề thắc mắc báo cáo giải quyết nên cấp trên
14/12/2015
Không đồng ý

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
14/9/2016

Nội dung
12
Hình thức: Bằng Miệng

Hà Văn Bính
BẢN LÌN, XÃ TRUNG LÝ, HUYỆN MƯỜNG LÁT
Thắc mắc về chính sách đền bù của dự án thủy điện Trung Sơn,
Thắc mắc về chính sách đền bù của dự án thủy điện Trung Sơn, Dự toán
không khớp giữa hai lần thông báo

Hội đồng huyện Mường Lát, Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn,
Chính quyền địa phương,
- Nguyễn Hữu Quynh– Phòng Tài nguyên – Môi trường
- Nguyễn văn Quân- Phòng tài chính
- Ông: Đặng Quốc Quang – C/V phòng Bồi thường – GPMB
- Nguyễn Văn Quỳnh- Tư vấn kiểm kê
- Ông: Hà Văn Kiết – CB địa chính xã
- Ông: Đinh Công Điện – Trưởng bản Lìn;
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- Ngày bắt đầu
- Nội dung giải quyết
- Hình thức giải quyết
- Ngày kết thúc
Kháng nghị
- Ngày nhận kháng nghị

14/9/2016
Hội đồng huyện Mường Lát, Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn,
Chính quyền địa phương, Làm dõ và giải thích các nội dung thắc mắc
Làm dõ và gải thích các vấn đề thắc mắc do sai sót loại đất khi áp giá
14/9/2016
Không
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