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

Mục

Số

Hình thức khiếu nại, tố cáo

lượng

Đơn thư

Bằng miệng

Số khiếu nại nhận được

15

15

15

Số khiếu nại đã giải quyết

15

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 9: Tổng hợp khiếu nại khu vực lòng hồ - Dự án thủy điện Trung Sơn
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

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
19/8/2015

Nội dung
01
Hình thức: Đơn thư

Lò Văn Soạn
BẢN TÂY TÀ LÀO – XÃ TÂN XUÂN – HUYỆN VÂN HỒ
Thắc mắc về tái định cư
Đề nghị được 1 suất tái đinh cư vi
tại thời điểm đăng ký để di chuyển TĐC thi hộ gia đình được bản xác
nhận là khẩu không hợp lệ và đã quay lại nhập khẩu với mẹ là Mùi
Thị khỉn thành hộ có 5 khẩu và đã được hỗ trợ theo hộ TĐC 5 khẩu.

Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, Công ty TNHH MTV thủy
điện Trung Sơn, Chính quyền địa phương.
- Ông: Lại Như Ý – chuyên viên PTQĐ huyện Vân Hồ
- Ông: Nguyễn Đức Luyện – Phó phòng Bồi thường - GPMB
19/8/2015
Ban QLDA đã phối hợp với chính quyền địa phường kiểm tra và giải
thích cho người dân thực hiện theo khung chính sách.
Tháng 22/8/2015
Không

- 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
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

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
19/8/2015

Nội dung
02
Hình thức: Đơn thư

Lò Văn Lực
BẢN PÙ LẦU – XÃ XUÂN NHA – HUYỆN VÂN HỒ
Thắc mắc về kiểm đếm bồi thường hỗ trợ
Để nghị được kiểm đếm bổ sung mộ bị ảnh hưởng dưới cos ngập lòng
hồ thủy điện trung sơn tại nghĩa địa hin pén bản pù Lầu, xã Xuân nha

Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, Công ty TNHH MTV thủy
điện Trung Sơn, Chính quyền địa phương.
- Ông: Lại Như Ý – chuyên viên PTQĐ huyện Vân Hồ
- Ông: Nguyễn Đức Luyện – Phó phòng Bồi thường - GPMB
19/8/2015
Ban QLDA đã phối hợp với chính quyền địa phường kiểm tra và
kiểm đếm bổ sung cho người dân theo thực tế.
Tháng 22/8/2015
Không

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
19/8/2015

Nội dung
03
Hình thức: Đơn thư

Đinh Văn Xuân
BẢN TÂY TÀ LÀO – XÃ TÂN XUÂN – HUYỆN VÂN HỒ
Thắc mắc về tái định cư
Đề nghị dđược hưởng đền bù, hỗ trợ tài sản trên mặt đất được trồng
từ năm 1985 đến nay nằm trong quy hoạch nghĩa địa của bản Đông,
Tây Tà Lào

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
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
Mục

Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, Công ty TNHH MTV thủy
điện Trung Sơn, Chính quyền địa phương.
- Ông: Lại Như Ý – chuyên viên PTQĐ huyện Vân Hồ
- Ông: Nguyễn Đức Luyện – Phó phòng Bồi thường - GPMB
08/11/2015
Ban QLDA đã phối hợp với chính quyền địa phường kiểm tra và chi
nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vân hồ.
Tháng 12/11/2015
Không

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
19/8/2015

Nội dung
04
Hình thức: Đơn thư

Ngần Văn Ngoạn
BẢN CHIỀN PỤC – XÃ TÉN TẰN – HUYỆN MƯỜNG LÁT
Thắc mắc về tái định cư
Đề nghị được hỗ trợ di chuyển mồ mả trong vùng ngập lòng hồ thủy
điện Trung Sơn

Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, Công ty TNHH MTV thủy
điện Trung Sơn, Chính quyền địa phương.
- Ông: Lại Như Ý – chuyên viên PTQĐ huyện Vân Hồ
- Ông: Nguyễn Đức Luyện – Phó phòng Bồi thường - GPMB
14/9/2015
Ban QLDA đã phối hợp với chính quyền địa phường kiểm tra và chi
nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ giải quyết
Tháng 11/10/2015
Không

Nội dung

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
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

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
14/9/2015

05
Hình thức: Đơn thư

Ngần Văn Ngoạn
BẢN NA KHÀ, XÃ TÉN TẰN, HUYỆN MƯỜNG LÁT
Thắc mắc về tái định cư
Đề nghị được hỗ trợ di chuyển mồ mả trong vùng ngập lòng hồ thủy
điện Trung Sơn

Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, Công ty TNHH MTV thủy
điện Trung Sơn, Chính quyền địa phương.
- Ông: Lại Như Ý – chuyên viên PTQĐ huyện Vân Hồ
- Ông: Nguyễn Đức Luyện – Phó phòng Bồi thường - GPMB
14/9/2015
Ban QLDA đã phối hợp với chính quyền địa phường kiểm tra và chi
nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ giải quyết
Tháng 11/10/2015
Không

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
05/10/2015

Nội dung
06
Hình thức: Đơn thư

Đinh Văn Thuyến, Vì Văn Thấm, Hòa Văn Thoán
BẢN TÂY TÀ LÀO – XÃ TÂN XUÂN – HUYỆN VÂN HỒ
Thắc mắc về tái định cư
Đề nghị được nhận 30,000,000đ tiền hỗ trợ cho các hộ tự di chuyển
theo khung chính sách của dự án thủy điện Trung Sơn để tự kéo giây
điện về để phục vụ sinh hoạt

Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, Công ty TNHH MTV thủy
điện Trung Sơn, Chính quyền địa phương.
- Ông: Lại Như Ý – chuyên viên PTQĐ huyện Vân Hồ
- Ông: Nguyễn Đức Luyện – Phó phòng Bồi thường - GPMB

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

05/10/2015
Ban QLDA đã phối hợp với chính quyền địa phường kiểm tra và giải
thích cho người dân thực hiện theo khung chính sách.
Tháng 19/10/2015
Không

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
20/11/2015

Nội dung
07
Hình thức: Đơn thư

Lường Văn Giới
BẢN ĐÔNG TÀ LÀO – XÃ TÂN XUÂN – HUYỆN VÂN HỒ
Thắc mắc về tái định cư
Đề nghị được hỗ trợ cấp đất ở tài điểm quy hoạch tái tái định cư cho
hộ gia đình

Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, Công ty TNHH MTV thủy
điện Trung Sơn, Chính quyền địa phương.
- Ông: Lại Như Ý – chuyên viên PTQĐ huyện Vân Hồ
- Ông: Nguyễn Đức Luyện – Phó phòng Bồi thường - GPMB
20/11/2015
Ban QLDA đã phối hợp với chính quyền địa phường kiểm tra và giải
thích cho người dân thực hiện theo khung chính sách.
Tháng 30/11/2015
Không

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
19/12/2015
Đinh Văn Sơn

Nội dung
08
Hình thức: Đơn thư

- 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
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

PÙ LẦU, XÃ XUÂN NHA, HUYỆN VÂN HỒ
Thắc mắc về bồi thường hỗ trợ tái định cư
Đề nghị được bồi thường hỗ trợ công khai phá làm tuyến đường di
thu mua nông sản bị ảnh hưởng bởi dự án

Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, Công ty TNHH MTV thủy
điện Trung Sơn, Chính quyền địa phương.
- Ông: Lại Như Ý – chuyên viên PTQĐ huyện Vân Hồ
- Ông: Nguyễn Đức Luyện – Phó phòng Bồi thường - GPMB
09/12/2015
Ban QLDA đã phối hợp với chính quyền địa phường kiểm tra và giải
thích cho người dân thực hiện theo khung chính sách.
Tháng 22/12/2015
Không

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
19/12/2015

Nội dung
09
Hình thức: Đơn thư

Mùi Văn Thánh
BẢN TAY TÀ LÀO, XÃ TÂN XUÂN, HUYỆN VÂN HỒ
Thắc mắc về bồi thường hỗ trợ tái định cư
Đề nghị được bồi thường hỗ trợ di chuyển mồ mả bị ảnh hưởng bởi
dự án lòng hồ thủy điện trung sơn

Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, Công ty TNHH MTV thủy
điện Trung Sơn, Chính quyền địa phương.
- Ông: Lại Như Ý – chuyên viên PTQĐ huyện Vân Hồ
- Ông: Nguyễn Đức Luyện – Phó phòng Bồi thường - GPMB
09/12/2015
Ban QLDA đã phối hợp với chính quyền địa phường kiểm tra và giải
thích cho người dân thực hiện theo khung chính sách.
Tháng 22/12/2015
Không

- 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
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

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
19/12/2015

Nội dung
10
Hình thức: Đơn thư

Hà Văn Hiển
BẢN TAY TÀ LÀO, XÃ TÂN XUÂN, HUYỆN VÂN HỒ
Thắc mắc về bồi thường hỗ trợ tái định cư
đề nghị được bồi thường hỗ trợ di chuyển mồ mả bị ảnh hưởng bởi dự
án lòng hồ thủy điện trung sơn

Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, Công ty TNHH MTV thủy
điện Trung Sơn, Chính quyền địa phương.
- Ông: Lại Như Ý – chuyên viên PTQĐ huyện Vân Hồ
- Ông: Nguyễn Đức Luyện – Phó phòng Bồi thường - GPMB
09/12/2015
Ban QLDA đã phối hợp với chính quyền địa phường kiểm tra và giải
thích cho người dân thực hiện theo khung chính sách.
Tháng 22/12/2015
Không

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
17/01/2016

Nội dung
11
Hình thức: Đơn thư

Ban quản lý bản Pù Lầu
BẢN PÙ LẦU, XÃ XUÂN NHA, HUYỆN VÂN HỒ
Thắc mắc về bồi thường hỗ trợ tái định cư
Đề nghị được xác minh kiểm kê và di chuyển 09 mộ vô danh nằm
trong cos ngập lòng hồ thủy điện Trung Sơn.

- 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
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

Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, Công ty TNHH MTV thủy
điện Trung Sơn, Chính quyền địa phương.
- Ông: Lại Như Ý – chuyên viên PTQĐ huyện Vân Hồ
- Ông: Nguyễn Đức Luyện – Phó phòng Bồi thường - GPMB
17/01/2016
Ban QLDA đã phối hợp với chính quyền địa phường kiểm tra và giải
thích cho người dân thực hiện theo khung chính sách.
Tháng 19/01/2016
Không

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
20/01/2016

Nội dung
12
Hình thức: Đơn thư

Lường Văn Vụ
BẢN ĐÔNG TÀ LÀO, XÃ TÂN XUÂN, HUYỆN VÂN HỒ
Thắc mắc về bồi thường hỗ trợ tái định cư
Đề nghị được xếp kè đá khan chonền nhà tại điểm tái định cư Thảm
Tôn do đang có hiện tượng sạt lở

Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, Công ty TNHH MTV thủy
điện Trung Sơn, Chính quyền địa phương.
- Ông: Lại Như Ý – chuyên viên PTQĐ huyện Vân Hồ
- Ông: Nguyễn Đức Luyện – Phó phòng Bồi thường – GPMB
- Ông: Bùi Trường Đông – chuyên viên Phòng kỹ thuật – an toàn –
Vật Tư
20/01/2016
Ban QLDA đã phối hợp với chính quyền địa phường kiểm tra và giải
thích cho người dân.
Tháng 29/01/2016
Không

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
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

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
29/3/2016

Nội dung
13
Hình thức: Đơn thư

Đinh Văn Toán
BẢN PÙ LẦU, XÃ XUÂN NHA, HUYỆN VÂN HỒ
Thắc mắc về bồi thường hỗ trợ tái định cư
Đề nghị xet xét phàn đất bị ảnh hưởng bởi bãi thải tuyến đường từ
bản pù Lầu xã Xuân Nha đi bản Đông Tà Lào xã Tân Xuân

Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, Công ty TNHH MTV thủy
điện Trung Sơn, Chính quyền địa phương.
- Ông: Lại Như Ý – chuyên viên PTQĐ huyện Vân Hồ
- Ông: Nguyễn Đức Luyện – Phó phòng Bồi thường – GPMB
- Ông: Bùi Trường Đông – chuyên viên Phòng kỹ thuật – an toàn –
Vật Tư
29/3/2016
Ban QLDA đã phối hợp với chính quyền địa phường kiểm tra và giải
thích cho người dân.
Tháng 20/4/2016
Không

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
11/4/2016

Nội dung
14
Hình thức: Đơn thư

Đinh Văn Thuyến
BẢN TÂY TÀ LAO, XÃ TÂM XUÂN, HUYỆN VÂN HỒ
Thắc mắc về bồi thường hỗ trợ tái định cư
Đề nghị bồi thường đất ở đất vườn mà dự án đã cấp đổi là 400 m2 đất
ở và 300m2 đất vườn liền kề

Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, Công ty TNHH MTV thủy
điện Trung Sơn, Chính quyền địa phương.

- 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
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

- Ông: Lại Như Ý – chuyên viên PTQĐ huyện Vân Hồ
- Ông: Nguyễn Đức Luyện – Phó phòng Bồi thường – GPMB
11/4/2016
Ban QLDA đã phối hợp với chính quyền địa phường kiểm tra và giải
thích cho người dân.
Tháng 20/4/2016
Không

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
21/3/2016

Nội dung
15
Hình thức: Đơn thư

Tập thể bản Thảm Tôn
BẢN THẢM TÔN, XÃ TÂN XUÂN, HUYỆN VÂN HỒ
Thắc mắc về bồi thường hỗ trợ tái định cư
Đề nghị quy hoạch nghĩa địa tại điểm TĐC Thảm tôn tại điểm săn pa
lắm hoặc săn pa puốc ở phía sau điểm TĐC thảm tôn

Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, Công ty TNHH MTV thủy
điện Trung Sơn, Chính quyền địa phương.
- Ông: Lại Như Ý – chuyên viên PTQĐ huyện Vân Hồ
- Ông: Nguyễn Đức Luyện – Phó phòng Bồi thường – GPMB
21/3/2016
Ban QLDA đã phối hợp với chính quyền địa phường kiểm tra và giải
thích cho người dân.
Tháng 20/4/2016
Không

