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 đƣợc

27

13

14

Số khiếu nại đã giải quyết

27

Số khiếu nại đang giải quyết
Khu vực lòng
hồ

Số khiếu nại chƣa giải quyết
Số khiếu nại từ chối giải quyết
Số tố cáo nhận đƣợc
Số tố cáo đã giải quyết
Số tố cáo đang giải quyết
Số tố cáo từ chối giải quyết

1

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
23/2/2016

Nội dung
01
Hình thức: Bằng miệng

Ngân Văn Khừn
BẢN TÀ BÁN, XÃ TRUNG SƠN, HUYỆN QUAN HÓA
Bồi thƣờng GPMB
Tiền bồi thƣờng nhà TĐC của gia đình thấp hơn các hộ khác

Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa, Công ty TNHH MTV thủy điện
Trung Sơn, Chính quyền địa phƣơng, Tƣ vấn kiểm kê

- Ngƣời giải quyết

- Ông: Trƣơng Công Tuấn – Phó phòng Tài nguyên – Môi trƣờng
- Ông: Nguyễn Hồng Phƣơng – C/V phòng Bồi thƣờng – GPMB
- Ông: Nguyễn Ngọc Nam
- C/V phòng Bồi thƣờng – GPMB
- Ông : Lƣu Đức Tuyến – CB Tƣ vấn áp giá lập dự toán bồi thƣờng

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

10/3/2016
Kiểm tra hồ sơ và dự toán áp giá bồi thƣờng

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

20/3/2016
Không

Sau khi kiểm tra hồ sơ và dự toán áp giá thì gía trị bồi thƣờng nhà do
công sai số học..Hội đồng đã sửa lại và phê duyệt bổ sung. Đã chi trả
đủ cho hộ gia đình

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

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
20/4/2016

Nội dung
02
Hình thức: Bằng miệng

Vi Văn Phú
BẢN TÀ BÁN, XÃ TRUNG SƠN, HUYỆN QUAN HÓA
Bồi thƣờng GPMB
Chi trả tiền bồi thƣờng cây cối hoa màu thiếu.

Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa, Công ty TNHH MTV thủy điện
Trung Sơn, Chính quyền địa phƣơng, Tƣ vấn kiểm kê

- Ngƣời giải quyết

- Ông: Trƣơng Công Tuấn – Phó phòng Tài nguyên – Môi trƣờng
- Ông: Nguyễn Hồng Phƣơng – C/V phòng Bồi thƣờng – GPMB
- Ông: Nguyễn Ngọc Nam
- C/V phòng Bồi thƣờng – GPMB
- Ông : Lƣu Đức Tuyến – CB Tƣ vấn áp giá lập dự toán bồi thƣờng

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

25/4/2016
Kiểm tra hồ sơ và dự toán áp giá bồi thƣờng

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

4/5/2016
Không

Sau khi kiểm tra hồ sơ và dự toán áp giá thì gía trị bồi thƣờng nhà do
công sai số học..Hội đồng đã sửa lại và phê duyệt bổ sung. Đã chi trả
đủ cho hộ gia đình

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
- Ngƣời giải quyết

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
23/3/2016

Nội dung
03
Hình thức: Đơn thƣ

Ban Quản lý thôn bản Co Me
Bản Co Me, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa
Bồi thƣờng GPMB
Hội đồng GPMB huyên Quan Hóa kiểmkê sót tài sản trên đất (Mộ vô chủ)

Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa, Công ty TNHH MTV thủy điện Trung
Sơn, Chính quyền địa phƣơng, đơn vị Tƣ vấn và ban quản lý bản Co Me
- Ông: – Trƣơng Công Tuấn – Phó Trƣởng phòng TN – MT huyện
- Ông: Nguyễn Hồng Phƣơng – C/V phòng Bồi thƣờng - GPMB
- Ông : Phạm Bá Tuế
- Phó chủ tịch UBND xã Trung Sơn
- Ông: Phạm Bá Thiệm
- Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã Trung Sơn
- Ông: Lƣu Đức Tuyến
- Cán bộ đơn vị Tƣ vấn
- Phạm Bá Hoán
- Trƣởng bản Co Me
- Ông: Phạm Mạnh Hƣng
- Công an viên bản Co Me

- Ngày bắt đầu

13/4/2016

- Nội dung giải quyết

Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa, Công ty TNHH MTV thủy điện Trung
Sơn, Chính quyền địa phƣơng, đơn vị Tƣ vấn và ban quản lý bản Co Me
tiến hành kiểm tra tại hiện trƣờng

- Hình thức giải quyết

Sau khi tiến hành kiểm tra tại hiện trƣờng số tài sản (Mộ vô chủ ) đã
đƣợc các bên thống nhất lập hồ sơ trình UBND huyện Quan Hóa phê
duyệt. Sau khi có QĐ phê duyệt Hội đồng sẽ tiến hành chi trả tiền
theo quy định.

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

13/4/2016
Không

4

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
- Ngƣời giải quyết

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
20/3/2016

Nội dung
04
Hình thức: Bằng miệng

Phạm Bá Chiến
Bản Co Me, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa
Bồi thƣờng GPMB
Hội đồng GPMB huyên Quan Hóa kiểmkê sót tài sản trên đất (Mộ)

Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa, Công ty TNHH MTV thủy điện Trung
Sơn, Chính quyền địa phƣơng, đơn vị Tƣ vấn và ban quản lý bản Co Me
- Ông: – Trƣơng Công Tuấn – Phó Trƣởng phòng TN – MT huyện
- Ông: Nguyễn Hồng Phƣơng – C/V phòng Bồi thƣờng - GPMB
- Ông : Phạm Bá Tuế
- Phó chủ tịch UBND xã Trung Sơn
- Ông: Phạm Bá Thiệm
- Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã Trung Sơn
- Ông: Lƣu Đức Tuyến
- Cán bộ đơn vị Tƣ vấn
- Phạm Bá Hoán
- Trƣởng bản Co Me
- Ông: Phạm Mạnh Hƣng
- Công an viên bản Co Me

- Ngày bắt đầu
- Nội dung giải quyết

14/4/2016
Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa, Công ty TNHH MTV thủy điện Trung
Sơn, Chính quyền địa phƣơng, đơn vị Tƣ vấn và ban quản lý bản Co Me
tiến hành kiểm tra tại hiện trƣờng

- Hình thức giải quyết

Sau khi tiến hành kiểm tra tại hiện trƣờng số tài sản (Mộ) đã đƣợc các
bên thống nhất lập hồ sơ trình UBND huyện Quan Hóa phê duyệt.
Sau khi có QĐ phê duyệt Hội đồng sẽ tiến hành chi trả tiền theo quy
định.

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

14/4/2016
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
- Ngƣời giải quyết

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
25/3/2016

Nội dung
05
Hình thức: Bằng miệng

Phạm bá Hoán
Bản Co Me, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa
Bồi thƣờng GPMB
Hội đồng GPMB huyên Quan Hóa kiểmkê sót tài sản trên đất (Mộ)

Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa, Công ty TNHH MTV thủy điện Trung
Sơn, Chính quyền địa phƣơng, đơn vị Tƣ vấn và ban quản lý bản Co Me
- Ông: – Trƣơng Công Tuấn – Phó Trƣởng phòng TN – MT huyện
- Ông: Nguyễn Hồng Phƣơng – C/V phòng Bồi thƣờng - GPMB
- Ông : Phạm Bá Tuế
- Phó chủ tịch UBND xã Trung Sơn
- Ông: Phạm Bá Thiệm
- Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã Trung Sơn
- Ông: Lƣu Đức Tuyến
- Cán bộ đơn vị Tƣ vấn
- Phạm Bá Hoán
- Trƣởng bản Co Me
- Ông: Phạm Mạnh Hƣng
- Công an viên bản Co Me

- Ngày bắt đầu
- Nội dung giải quyết

14/4/2016
Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa, Công ty TNHH MTV thủy điện Trung
Sơn, Chính quyền địa phƣơng, đơn vị Tƣ vấn và ban quản lý bản Co Me
tiến hành kiểm tra tại hiện trƣờng

- Hình thức giải quyết

Sau khi tiến hành kiểm tra tại hiện trƣờng số tài sản (Mộ) đã đƣợc các
bên thống nhất lập hồ sơ trình UBND huyện Quan Hóa phê duyệt.
Sau khi có QĐ phê duyệt Hội đồng sẽ tiến hành chi trả tiền theo quy
định.

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

14/4/2016
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
Gói thầu bị khiếu nại
Giải quyết khiếu nại
- Cơ quan giải quyết
- Ngƣời giải quyết

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
25/3/2016

Nội dung
06
Hình thức: Bằng miệng

Lương Văn Cường
Bản Co Me, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa
Bồi thƣờng GPMB
Hội đồng GPMB huyên Quan Hóa kiểmkê sót tài sản trên đất (Mộ)

Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa, Công ty TNHH MTV thủy điện Trung
Sơn, Chính quyền địa phƣơng, đơn vị Tƣ vấn và ban quản lý bản Co Me
- Ông: – Trƣơng Công Tuấn – Phó Trƣởng phòng TN – MT huyện
- Ông: Nguyễn Hồng Phƣơng – C/V phòng Bồi thƣờng - GPMB
- Ông : Phạm Bá Tuế
- Phó chủ tịch UBND xã Trung Sơn
- Ông: Phạm Bá Thiệm
- Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã Trung Sơn
- Ông: Lƣu Đức Tuyến
- Cán bộ đơn vị Tƣ vấn
- Phạm Bá Hoán
- Trƣởng bản Co Me
- Ông: Phạm Mạnh Hƣng
- Công an viên bản Co Me

- Ngày bắt đầu
- Nội dung giải quyết

14/4/2016
Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa, Công ty TNHH MTV thủy điện Trung
Sơn, Chính quyền địa phƣơng, đơn vị Tƣ vấn và ban quản lý bản Co Me
tiến hành kiểm tra tại hiện trƣờng

- Hình thức giải quyết

Sau khi tiến hành kiểm tra tại hiện trƣờng số tài sản (Mộ) đã đƣợc các
bên thống nhất lập hồ sơ trình UBND huyện Quan Hóa phê duyệt.
Sau khi có QĐ phê duyệt Hội đồng sẽ tiến hành chi trả tiền theo quy
định.

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

14/4/2016
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
Gói thầu bị khiếu nại
Giải quyết khiếu nại
- Cơ quan giải quyết
- Ngƣời giải quyết

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
25/3/2016

Nội dung
07
Hình thức: Bằng miệng

Lương Văn Thì
Bản Co Me, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa
Bồi thƣờng GPMB
Hội đồng GPMB huyên Quan Hóa kiểmkê sót tài sản trên đất (Mộ)

Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa, Công ty TNHH MTV thủy điện Trung
Sơn, Chính quyền địa phƣơng, đơn vị Tƣ vấn và ban quản lý bản Co Me
- Ông: – Trƣơng Công Tuấn – Phó Trƣởng phòng TN – MT huyện
- Ông: Nguyễn Hồng Phƣơng – C/V phòng Bồi thƣờng - GPMB
- Ông : Phạm Bá Tuế
- Phó chủ tịch UBND xã Trung Sơn
- Ông: Phạm Bá Thiệm
- Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã Trung Sơn
- Ông: Lƣu Đức Tuyến
- Cán bộ đơn vị Tƣ vấn
- Ông: Phạm Bá Hoán
- Trƣởng bản Co Me
- Ông: Phạm Mạnh Hƣng
- Công an viên bản Co Me

- Ngày bắt đầu
- Nội dung giải quyết

14/4/2016
Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa, Công ty TNHH MTV thủy điện Trung
Sơn, Chính quyền địa phƣơng, đơn vị Tƣ vấn và ban quản lý bản Co Me
tiến hành kiểm tra tại hiện trƣờng

- Hình thức giải quyết

Sau khi tiến hành kiểm tra tại hiện trƣờng số tài sản (Mộ) đã đƣợc các
bên thống nhất lập hồ sơ trình UBND huyện Quan Hóa phê duyệt.
Sau khi có QĐ phê duyệt Hội đồng sẽ tiến hành chi trả tiền theo quy
định.

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

14/4/2016
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
Gói thầu bị khiếu nại
Giải quyết khiếu nại
- Cơ quan giải quyết
- Ngƣời giải quyết

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
25/3/2016

Nội dung
08
Hình thức: Bằng miệng

Lương Văn Dách
Bản Co Me, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa
Bồi thƣờng GPMB
Hội đồng GPMB huyên Quan Hóa kiểmkê sót tài sản trên đất (Mộ)

Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa, Công ty TNHH MTV thủy điện Trung
Sơn, Chính quyền địa phƣơng, đơn vị Tƣ vấn và ban quản lý bản Co Me
- Ông: – Trƣơng Công Tuấn – Phó Trƣởng phòng TN – MT huyện
- Ông: Nguyễn Hồng Phƣơng – C/V phòng Bồi thƣờng - GPMB
- Ông : Phạm Bá Tuế
- Phó chủ tịch UBND xã Trung Sơn
- Ông: Phạm Bá Thiệm
- Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã Trung Sơn
- Ông: Lƣu Đức Tuyến
- Cán bộ đơn vị Tƣ vấn
- Ông: Phạm Bá Hoán
- Trƣởng bản Co Me
- Ông: Phạm Mạnh Hƣng
- Công an viên bản Co Me

- Ngày bắt đầu
- Nội dung giải quyết

14/4/2016
Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa, Công ty TNHH MTV thủy điện Trung
Sơn, Chính quyền địa phƣơng, đơn vị Tƣ vấn và ban quản lý bản Co Me
tiến hành kiểm tra tại hiện trƣờng

- Hình thức giải quyết

Sau khi tiến hành kiểm tra tại hiện trƣờng số tài sản (Mộ ) đã đƣợc
các bên thống nhất lập hồ sơ trình UBND huyện Quan Hóa phê
duyệt. Sau khi có QĐ phê duyệt Hội đồng sẽ tiến hành chi trả tiền
theo quy định.

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

14/4/2016
Không

9

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
- Ngƣời giải quyết

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
20/3/2016

Nội dung
09
Hình thức: Bằng miệng

Hà Văn Sỉu, Hà Văn Ngâm
BẢN TÀ BÁN, XÃ TRUNG SƠN, HUYỆN QUAN HÓA
Bồi thƣờng GPMB
Thƣa đất thu hồi điểm TĐCpom Chốn bổ sung chƣa đƣợc bồi thƣờng

Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn, Chính quyền địa phƣơng,
- Ông: Nguyễn Tiến Thƣởng – Phó Trƣởng phòng kỹ thuật-AT-VT
- Ông: Nguyễn Hồng Phƣơng – C/V phòng Bồi thƣờng - GPMB
- Ông : Phạm Bá Tuế
- Phó chủ tịch UBND xã Trung Sơn
- Ông: Phạm Bá Thiệm
- Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã Trung Sơn

- Ngày bắt đầu
- Nội dung giải quyết

21/3/2016
Ban QLDA đã phối hợp với chính quyền xã tiến hành kiểm tra về hồ sơ
quy hoạch và GPMB để xây dựng TĐC.

- Hình thức giải quyết

Sau khi kiểm tra hồ sơ thu hồi đất và thực tế tại hiện trƣờng thi thửa
đất của gia đình ông Hà Văn Sỉu có tổng diện tích là: 1270.6m2
Trong đó có: 588.78m2 đã thu hồi bởi tuyến đƣờng tây Thanh Hóa,
số DT còn lại:681.82m2 dự án thủy điện Trung Sơn thu hồi và gia
đình đã nhận đày đủ số tiền đã bồi thƣờng Gia đình không có thắc
mắc gì và đồng ý để đơn vị nhà thầu tiếp tục thi công..

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

21/3/2016
Không

10

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
- Ngƣời 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

Nội dung
10
Loại: Khiếu nại, khiếu kiện;
26/3/2016

Hình thức: Bằng miệng

Phạm Bá Lằm
Bản Tà Bán, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa
Khiếu nại về GPMB
Ranh giới GPMB giữa hai hộ chƣa rõ ràng

Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn, Chính quyền địa
phƣơng, và đơn vị thi công.
- Ông: Nguyễn Tiến Thƣởng – Phó Trƣởng phòng kỹ thuật-AT-VT
- Ông: Nguyễn Hồng Phƣơng – C/V phòng Bồi thƣờng - GPMB
- Ông: Nguyễn Văn Cƣờng - CV phòng kỹ thuật
- Ông : Hà Văn Thằm
- Cán bộ địa chính xã
- Ông: Phạm Văn Mƣời
- Bí thƣ chi bộ bản Tà bán
- Nguyễn Đức Tuân
- Cán bộ kỹ thuật

28/3/2016
Kiểm tra hồ sơ GPMB và thực tế tại hiện trƣờng
Sau khi BQLDA khôi phục lại ranh giới đã thu hồi hộp gia
đình Ông Phạm Bá lằm đã đồng ý đúng vị trí ranh giới đã thu
hồi và đồng ý để nhà thầu tiếp tục thi công.
28/3/2016
Không

11

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
11
Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
Hình thức Bằng miệng
10/5/2016
Lò Thị Vân
BẢN TÀ BÁN, XÃ TRUNG SƠN, HUYỆN QUAN HÓA
Bồi thƣờng GPMB
Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa kiểm kê sót 01 lều quán
bán hàng

Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa, Công ty TNHH MTV
thủy điện Trung Sơn, Chính quyền địa phƣơng, Tƣ vấn kiểm
kê

- Ngƣời giải quyết

- Ông: Trƣơng Công Tuấn – Phó phòng Tài nguyên – Môi trƣờng
- Ông: Nguyễn Hồng Phƣơng – C/V phòng Bồi thƣờng – GPMB
- Ông Nguyễn Ngọc Nam
- C/V phòng Bồi thƣờng – GPMB
- Ông: Phạm Bá Tuế
- Phó chủ tịch UBND xã
- Ông Phạm Minh Thiệm
- Chủ tịch mặt trân Tổ quốc xã
- Ông Phạm Xuân Hiệp – CB Tƣ vấn kiểm kê
- Ông: Hà Văn Thằm – CB địa chính xã
- Ông: Ngân Văn Phận – Trƣởng bản Tà Bán

- Ngày bắt đầu
- Nội dung giải quyết

20/5/2013
Đã phối hợp với tƣ vấn kiểm tra và giải quyết xong, đúng nhƣ
kiến nghị của Hộ gia đình
Đã kiểm tra và sẽ bổ sung khối lƣợng, dự toán bồi thƣờng vào
Phƣơng án bồi thƣờng 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

20/5/2016

Không

12

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
12
Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
Hình thức: Bằng Miệng
05/5/2016
Phạm Bá Cẩm
BẢN TÀ BÁN, XÃ TRUNG SƠN, HUYỆN QUAN HÓA

Bồi thƣờng GPMB
Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa kiểm kê sót cây cối hoa
màu bị ảnh hƣởng đƣờng ống nƣớc sịnh hoạt khu TĐC số 1.

Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa, Công ty TNHH MTV
thủy điện Trung Sơn, Chính quyền địa phƣơng, Tƣ vấn kiểm
kê

- Ngƣời giải quyết

- Ông: Trƣơng Công Tuấn – Phó phòng Tài nguyên – Môi trƣờng
- Ông: Nguyễn Hồng Phƣơng – C/V phòng Bồi thƣờng – GPMB
- Ông Nguyễn Ngọc Nam
- C/V phòng Bồi thƣờng – GPMB
- Ông: Phạm Bá Tuế
- Phó chủ tịch UBND xã
- Ông Phạm Minh Thiệm
- Chủ tịch mặt trân Tổ quốc xã
- Ông Phạm Xuân Hiệp – CB Tƣ vấn kiểm kê
- Ông: Hà Văn Thằm – CB địa chính xã
- Ông: Ngân Văn Phận – Trƣởng bản Tà Bán

- Ngày bắt đầu
- Nội dung giải quyết

20/5/2016
Đã phối hợp với tƣ vấn kiểm tra và giải quyết xong, đúng nhƣ kiến
nghị của Hộ gia đình

- Hình thức giải quyết

Đã kiểm tra và sẽ bổ sung khối lƣợng, dự toán bồi thƣờng vào
Phƣơng án bồi thƣờng khu vực lòng hồ để trình duyệt trong
thời gian sắp tới.

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

20/5/2016
Không

13

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
13
Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
Hình thức: Bằng Miệng
05/5/2016
Lò Văn Hồng
BẢN TÀ BÁN, XÃ TRUNG SƠN, HUYỆN QUAN HÓA

Bồi thƣờng GPMB
Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa kiểm kê sót cây cối hoa
màu bị ảnh hƣởng đƣờng ống nƣớc sịnh hoạt khu TĐC số 1.

Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa, Công ty TNHH MTV
thủy điện Trung Sơn, Chính quyền địa phƣơng, Tƣ vấn kiểm
kê

- Ngƣời giải quyết

- Ông: Trƣơng Công Tuấn – Phó phòng Tài nguyên – Môi trƣờng
- Ông: Nguyễn Hồng Phƣơng – C/V phòng Bồi thƣờng – GPMB
- Ông Nguyễn Ngọc Nam
- C/V phòng Bồi thƣờng – GPMB
- Ông: Phạm Bá Tuế
- Phó chủ tịch UBND xã
- Ông Phạm Minh Thiệm
- Chủ tịch mặt trân Tổ quốc xã
- Ông Phạm Xuân Hiệp – CB Tƣ vấn kiểm kê
- Ông: Hà Văn Thằm – CB địa chính xã
- Ông: Ngân Văn Phận – Trƣởng bản Tà Bán

- Ngày bắt đầu
- Nội dung giải quyết

20/5/2016
Đã phối hợp với tƣ vấn kiểm tra và giải quyết xong, đúng nhƣ kiến
nghị của Hộ gia đình

- Hình thức giải quyết

Đã kiểm tra và sẽ bổ sung khối lƣợng, dự toán bồi thƣờng vào
Phƣơng án bồi thƣờng khu vực lòng hồ để trình duyệt trong
thời gian sắp tới.

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

20/5/2016
Không

14

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
20/7/2016

Nội dung
14
Hình thức: Bằng miệng

Lương Văn Ừng
BẢN TÀ BÁN, XÃ TRUNG SƠN, HUYỆN QUAN HÓA
Bồi thƣờng GPMB
Chi trả thiếu tiền bồi thƣờng.

Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa, Công ty TNHH MTV thủy điện
Trung Sơn, Chính quyền địa phƣơng, Tƣ vấn kiểm kê

- Ngƣời giải quyết

- Ông: Trƣơng Công Tuấn – Phó phòng Tài nguyên – Môi trƣờng
- Ông: Nguyễn Hồng Phƣơng – C/V phòng Bồi thƣờng – GPMB
- Ông: Nguyễn Ngọc Nam
- C/V phòng Bồi thƣờng – GPMB
- Ông : Lƣu Đức Tuyến – CB Tƣ vấn áp giá lập dự toán bồi thƣờng

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

20/7/2016
Kiểm tra hồ sơ và dự toán áp giá bồi thƣờng

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

20/7/2016
Không

Sau khi kiểm tra hồ sơ và dự toán áp giá thì gía trị bồi thƣờng nhà
cửa, đất đai cây cối hoa màu và các đợt chi trả tiền..Hội đồng đã chi
trả đủ cho hộ gia đình, hộ gia đình không còn thắc mắc gì nữa

15

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
15
Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
Hình thức: Bằng miệng
16/8/2016

- Ngƣời giải quyết

- Ông: Trƣơng Công Tuấn – Phó phòng Tài nguyên – Môi
trƣờng
- Ông: Nguyễn Hồng Phƣơng – C/V phòng Bồi thƣờng –
GPMB
- Ông: Nguyễn Ngọc Nam
- C/V phòng Bồi thƣờng –
GPMB
- Ông : Lƣu Đức Tuyến – CB Tƣ vấn áp giá lập dự toán bồi
thƣờng
- Ông: Phạm Bá Tuế
- Phó chủ tịch UBND xã
- Phạm Bá Thiệm
- Chủ tịch mặt trận Tổ quốc xã

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

16/8/2016
Tiến hành giải thích

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

16/8/2016
Không

Phạm Bá Sùi
BẢN XƢỚC, XÃ TRUNG SƠN, HUYỆN QUAN HÓA
Bồi thƣờng GPMB
Chi trả tiền bồi thƣờng đất ở..

Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa, Công ty TNHH MTV
thủy điện Trung Sơn, Chính quyền địa phƣơng, Tƣ vấn
kiểm kê

Về phần diện tích đất ở và đất vƣờn hiện nay Hội đồng
GPMB huyện Quan Hóa đang tiến hành lập kế hoach, lên
phƣơng án trình UBND huyện phê duyệt. Cho nên chƣa có
cơ sở để chi trả tiền bồi thƣờng cho hộ gia đình đƣợc, sau
khi có Quyết định phê duyệt HĐ sẽ tiến hành chi trả.

16

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

- Ngƣời 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

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
Tháng 3/2016

Nội dung
16
Hình thức: Đơn kiến nghị

Phạm Bá Hoạt
BẢN TÀ BÁN, XÃ TRUNG SƠN, HUYỆN QUAN HÓA
Bồi thƣờng GPMB
Đề nghị hỗ trợ để ổn định cuộc sồng

Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa, Công ty TNHH MTV thủy điện
Trung Sơn, Chính quyền địa phƣơng và mặt trận Tổ quốc xã Trung
Sơn
- Ông: Trịnh Đức Du – Trƣởng phòng TN& MT huyện Quan Hóa
- Ông: Phạm Văn Nhất – PCT mặt trận tToor quốc huyện Quan Hóa
- Ông: Hà Văn Trúc – P.Ban dân vận huyện ủy
- Ông: Phạm Bá Thoại – PTP. Công Thƣơng
- Ông: Phạm Thạch Sanh – Bí thƣ Đảng ủy xã Trung Sơn.
- Ông: Vi Thành Thoa – P.Bí thƣ Đảng ủy
- Ông: Phạm Bá Thiệm
- Chủ tịch mặt trận Tổ quốc xã
- Ông: Hoàng Ngọc Hiển – Phó giám đốc Ban QLDA
- Ông Nguyễn Trƣờng Chinh – Tr.phòng Bồi thƣờng-GPMB
- Ông: Nguyễn Ngọc Nam
- C/V phòng Bồi thƣờng – GPMB
4/8/2016
Tổ chức cuộc họp giữa các bên liên quan và các hộ gia đình.

- Sau khi nghe ý kiến của các bên lien quan và các hộ gia đình, các
bên cam kết thống nhất nhƣ sau:
+ UBND huyện Quan Hóa, Ban QLDA cam kết thống nhất sẽ hỗ trợ
cho 12 hộ không thuộc diện TĐC hợp lệ của bản Tà Bán, mức hỗ trợ
sẽ đƣợcthông báo sau khi hoàn thành các thủ tục xin cấp thẩm quyền
chấp thuận.
+ Ban QLDA đã thống nhất và Hội đồng GPMBhuyeenj Quan Hóa
đang tiến hành lập phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ tình UBND huyện
Quan Hóa phê duyệt. Sauk hi có Quyết định phê duyệt HĐ sẽ tiến
hành chi trả theo quy định
30/9/2016
Không

17

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

- Ngƣời 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

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
Tháng 3/2016

Nội dung
17
Hình thức: Đơn kiến nghị

Nguyễn Văn Quyền
BẢN TÀ BÁN, XÃ TRUNG SƠN, HUYỆN QUAN HÓA
Bồi thƣờng GPMB
Đề nghị hỗ trợ để ổn định cuộc sồng

Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa, Công ty TNHH MTV thủy điện
Trung Sơn, Chính quyền địa phƣơng và mặt trận Tổ quốc xã Trung
Sơn
- Ông: Trịnh Đức Du – Trƣởng phòng TN& MT huyện Quan Hóa
- Ông: Phạm Văn Nhất – PCT mặt trận tToor quốc huyện Quan Hóa
- Ông: Hà Văn Trúc – P.Ban dân vận huyện ủy
- Ông: Phạm Bá Thoại – PTP. Công Thƣơng
- Ông: Phạm Thạch Sanh – Bí thƣ Đảng ủy xã Trung Sơn.
- Ông: Vi Thành Thoa – P.Bí thƣ Đảng ủy
- Ông: Phạm Bá Thiệm
- Chủ tịch mặt trận Tổ quốc xã
- Ông: Hoàng Ngọc Hiển – Phó giám đốc Ban QLDA
- Ông Nguyễn Trƣờng Chinh – Tr.phòng Bồi thƣờng-GPMB
- Ông: Nguyễn Ngọc Nam
- C/V phòng Bồi thƣờng – GPMB
4/8/2016
Tổ chức cuộc họp giữa các bên liên quan và các hộ gia đình.

- Sau khi nghe ý kiến của các bên lien quan và các hộ gia đình, các
bên cam kết thống nhất nhƣ sau:
+ UBND huyện Quan Hóa, Ban QLDA cam kết thống nhất sẽ hỗ trợ
cho 12 hộ không thuộc diện TĐC hợp lệ của bản Tà Bán, mức hỗ trợ
sẽ đƣợcthông báo sau khi hoàn thành các thủ tục xin cấp thẩm quyền
chấp thuận.
+ Ban QLDA đã thống nhất và Hội đồng GPMBhuyeenj Quan Hóa
đang tiến hành lập phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ tình UBND huyện
Quan Hóa phê duyệt. Sauk hi có Quyết định phê duyệt HĐ sẽ tiến
hành chi trả theo quy định
30/9/2016
Không

18

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

- Ngƣời 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

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
Tháng 3/2016

Nội dung
18
Hình thức: Đơn kiến nghị

Bùi Văn Thắm
BẢN TÀ BÁN, XÃ TRUNG SƠN, HUYỆN QUAN HÓA
Bồi thƣờng GPMB
Đề nghị hỗ trợ để ổn định cuộc sồng

Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa, Công ty TNHH MTV thủy điện
Trung Sơn, Chính quyền địa phƣơng và mặt trận Tổ quốc xã Trung
Sơn
- Ông: Trịnh Đức Du – Trƣởng phòng TN& MT huyện Quan Hóa
- Ông: Phạm Văn Nhất – PCT mặt trận tToor quốc huyện Quan Hóa
- Ông: Hà Văn Trúc – P.Ban dân vận huyện ủy
- Ông: Phạm Bá Thoại – PTP. Công Thƣơng
- Ông: Phạm Thạch Sanh – Bí thƣ Đảng ủy xã Trung Sơn.
- Ông: Vi Thành Thoa – P.Bí thƣ Đảng ủy
- Ông: Phạm Bá Thiệm
- Chủ tịch mặt trận Tổ quốc xã
- Ông: Hoàng Ngọc Hiển – Phó giám đốc Ban QLDA
- Ông Nguyễn Trƣờng Chinh – Tr.phòng Bồi thƣờng-GPMB
- Ông: Nguyễn Ngọc Nam
- C/V phòng Bồi thƣờng – GPMB
4/8/2016
Tổ chức cuộc họp giữa các bên liên quan và các hộ gia đình.

- Sau khi nghe ý kiến của các bên lien quan và các hộ gia đình, các
bên cam kết thống nhất nhƣ sau:
+ UBND huyện Quan Hóa, Ban QLDA cam kết thống nhất sẽ hỗ trợ
cho 12 hộ không thuộc diện TĐC hợp lệ của bản Tà Bán, mức hỗ trợ
sẽ đƣợcthông báo sau khi hoàn thành các thủ tục xin cấp thẩm quyền
chấp thuận.
+ Ban QLDA đã thống nhất và Hội đồng GPMBhuyeenj Quan Hóa
đang tiến hành lập phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ tình UBND huyện
Quan Hóa phê duyệt. Sauk hi có Quyết định phê duyệt HĐ sẽ tiến
hành chi trả theo quy định
30/9/2016
Không

19

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

- Ngƣời 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

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
Tháng 3/2016

Nội dung
19
Hình thức: Đơn kiến nghị

Vi Văn Đội
BẢN TÀ BÁN, XÃ TRUNG SƠN, HUYỆN QUAN HÓA
Bồi thƣờng GPMB
Đề nghị hỗ trợ để ổn định cuộc sồng

Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa, Công ty TNHH MTV thủy điện
Trung Sơn, Chính quyền địa phƣơng và mặt trận Tổ quốc xã Trung
Sơn
- Ông: Trịnh Đức Du – Trƣởng phòng TN& MT huyện Quan Hóa
- Ông: Phạm Văn Nhất – PCT mặt trận tToor quốc huyện Quan Hóa
- Ông: Hà Văn Trúc – P.Ban dân vận huyện ủy
- Ông: Phạm Bá Thoại – PTP. Công Thƣơng
- Ông: Phạm Thạch Sanh – Bí thƣ Đảng ủy xã Trung Sơn.
- Ông: Vi Thành Thoa – P.Bí thƣ Đảng ủy
- Ông: Phạm Bá Thiệm
- Chủ tịch mặt trận Tổ quốc xã
- Ông: Hoàng Ngọc Hiển – Phó giám đốc Ban QLDA
- Ông Nguyễn Trƣờng Chinh – Tr.phòng Bồi thƣờng-GPMB
- Ông: Nguyễn Ngọc Nam
- C/V phòng Bồi thƣờng – GPMB
4/8/2016
Tổ chức cuộc họp giữa các bên liên quan và các hộ gia đình.

- Sau khi nghe ý kiến của các bên lien quan và các hộ gia đình, các
bên cam kết thống nhất nhƣ sau:
+ UBND huyện Quan Hóa, Ban QLDA cam kết thống nhất sẽ hỗ trợ
cho 12 hộ không thuộc diện TĐC hợp lệ của bản Tà Bán, mức hỗ trợ
sẽ đƣợcthông báo sau khi hoàn thành các thủ tục xin cấp thẩm quyền
chấp thuận.
+ Ban QLDA đã thống nhất và Hội đồng GPMBhuyeenj Quan Hóa
đang tiến hành lập phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ tình UBND huyện
Quan Hóa phê duyệt. Sauk hi có Quyết định phê duyệt HĐ sẽ tiến
hành chi trả theo quy định
30/9/2016
Không

20

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

- Ngƣời 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

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
Tháng 3/2016

Nội dung
20
Hình thức: Đơn kiến nghị

Phạm Thị Dừa
BẢN TÀ BÁN, XÃ TRUNG SƠN, HUYỆN QUAN HÓA
Bồi thƣờng GPMB
Đề nghị hỗ trợ để ổn định cuộc sồng

Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa, Công ty TNHH MTV thủy điện
Trung Sơn, Chính quyền địa phƣơng và mặt trận Tổ quốc xã Trung
Sơn
- Ông: Trịnh Đức Du – Trƣởng phòng TN& MT huyện Quan Hóa
- Ông: Phạm Văn Nhất – PCT mặt trận tToor quốc huyện Quan Hóa
- Ông: Hà Văn Trúc – P.Ban dân vận huyện ủy
- Ông: Phạm Bá Thoại – PTP. Công Thƣơng
- Ông: Phạm Thạch Sanh – Bí thƣ Đảng ủy xã Trung Sơn.
- Ông: Vi Thành Thoa – P.Bí thƣ Đảng ủy
- Ông: Phạm Bá Thiệm
- Chủ tịch mặt trận Tổ quốc xã
- Ông: Hoàng Ngọc Hiển – Phó giám đốc Ban QLDA
- Ông Nguyễn Trƣờng Chinh – Tr.phòng Bồi thƣờng-GPMB
- Ông: Nguyễn Ngọc Nam
- C/V phòng Bồi thƣờng – GPMB
4/8/2016
Tổ chức cuộc họp giữa các bên liên quan và các hộ gia đình.

- Sau khi nghe ý kiến của các bên lien quan và các hộ gia đình, các
bên cam kết thống nhất nhƣ sau:
+ UBND huyện Quan Hóa, Ban QLDA cam kết thống nhất sẽ hỗ trợ
cho 12 hộ không thuộc diện TĐC hợp lệ của bản Tà Bán, mức hỗ trợ
sẽ đƣợcthông báo sau khi hoàn thành các thủ tục xin cấp thẩm quyền
chấp thuận.
+ Ban QLDA đã thống nhất và Hội đồng GPMBhuyeenj Quan Hóa
đang tiến hành lập phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ tình UBND huyện
Quan Hóa phê duyệt. Sauk hi có Quyết định phê duyệt HĐ sẽ tiến
hành chi trả theo quy định
30/9/2016
Không

21

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

- Ngƣời 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

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
Tháng 3/2016

Nội dung
21
Hình thức: Đơn kiến nghị

Lò Thị Điềm
BẢN TÀ BÁN, XÃ TRUNG SƠN, HUYỆN QUAN HÓA
Bồi thƣờng GPMB
Đề nghị hỗ trợ để ổn định cuộc sồng

Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa, Công ty TNHH MTV thủy điện
Trung Sơn, Chính quyền địa phƣơng và mặt trận Tổ quốc xã Trung
Sơn
- Ông: Trịnh Đức Du – Trƣởng phòng TN& MT huyện Quan Hóa
- Ông: Phạm Văn Nhất – PCT mặt trận tToor quốc huyện Quan Hóa
- Ông: Hà Văn Trúc – P.Ban dân vận huyện ủy
- Ông: Phạm Bá Thoại – PTP. Công Thƣơng
- Ông: Phạm Thạch Sanh – Bí thƣ Đảng ủy xã Trung Sơn.
- Ông: Vi Thành Thoa – P.Bí thƣ Đảng ủy
- Ông: Phạm Bá Thiệm
- Chủ tịch mặt trận Tổ quốc xã
- Ông: Hoàng Ngọc Hiển – Phó giám đốc Ban QLDA
- Ông Nguyễn Trƣờng Chinh – Tr.phòng Bồi thƣờng-GPMB
- Ông: Nguyễn Ngọc Nam
- C/V phòng Bồi thƣờng – GPMB
4/8/2016
Tổ chức cuộc họp giữa các bên liên quan và các hộ gia đình.

- Sau khi nghe ý kiến của các bên lien quan và các hộ gia đình, các
bên cam kết thống nhất nhƣ sau:
+ UBND huyện Quan Hóa, Ban QLDA cam kết thống nhất sẽ hỗ trợ
cho 12 hộ không thuộc diện TĐC hợp lệ của bản Tà Bán, mức hỗ trợ
sẽ đƣợcthông báo sau khi hoàn thành các thủ tục xin cấp thẩm quyền
chấp thuận.
+ Ban QLDA đã thống nhất và Hội đồng GPMBhuyeenj Quan Hóa
đang tiến hành lập phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ tình UBND huyện
Quan Hóa phê duyệt. Sauk hi có Quyết định phê duyệt HĐ sẽ tiến
hành chi trả theo quy định
30/9/2016
Không

22

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

- Ngƣời 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

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
Tháng 3/2016

Nội dung
22
Hình thức: Đơn kiến nghị

Lương Thị Thân
BẢN TÀ BÁN, XÃ TRUNG SƠN, HUYỆN QUAN HÓA
Bồi thƣờng GPMB
Đề nghị hỗ trợ để ổn định cuộc sồng

Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa, Công ty TNHH MTV thủy điện
Trung Sơn, Chính quyền địa phƣơng và mặt trận Tổ quốc xã Trung
Sơn
- Ông: Trịnh Đức Du – Trƣởng phòng TN& MT huyện Quan Hóa
- Ông: Phạm Văn Nhất – PCT mặt trận tToor quốc huyện Quan Hóa
- Ông: Hà Văn Trúc – P.Ban dân vận huyện ủy
- Ông: Phạm Bá Thoại – PTP. Công Thƣơng
- Ông: Phạm Thạch Sanh – Bí thƣ Đảng ủy xã Trung Sơn.
- Ông: Vi Thành Thoa – P.Bí thƣ Đảng ủy
- Ông: Phạm Bá Thiệm
- Chủ tịch mặt trận Tổ quốc xã
- Ông: Hoàng Ngọc Hiển – Phó giám đốc Ban QLDA
- Ông Nguyễn Trƣờng Chinh – Tr.phòng Bồi thƣờng-GPMB
- Ông: Nguyễn Ngọc Nam
- C/V phòng Bồi thƣờng – GPMB
4/8/2016
Tổ chức cuộc họp giữa các bên liên quan và các hộ gia đình.

- Sau khi nghe ý kiến của các bên lien quan và các hộ gia đình, các
bên cam kết thống nhất nhƣ sau:
+ UBND huyện Quan Hóa, Ban QLDA cam kết thống nhất sẽ hỗ trợ
cho 12 hộ không thuộc diện TĐC hợp lệ của bản Tà Bán, mức hỗ trợ
sẽ đƣợcthông báo sau khi hoàn thành các thủ tục xin cấp thẩm quyền
chấp thuận.
+ Ban QLDA đã thống nhất và Hội đồng GPMBhuyeenj Quan Hóa
đang tiến hành lập phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ tình UBND huyện
Quan Hóa phê duyệt. Sauk hi có Quyết định phê duyệt HĐ sẽ tiến
hành chi trả theo quy định
30/9/2016
Không

23

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

- Ngƣời 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

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
Tháng 3/2016

Nội dung
23
Hình thức: Đơn kiến nghị

Đinh Thị Hều
BẢN TÀ BÁN, XÃ TRUNG SƠN, HUYỆN QUAN HÓA
Bồi thƣờng GPMB
Đề nghị hỗ trợ để ổn định cuộc sồng

Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa, Công ty TNHH MTV thủy điện
Trung Sơn, Chính quyền địa phƣơng và mặt trận Tổ quốc xã Trung
Sơn
- Ông: Trịnh Đức Du – Trƣởng phòng TN& MT huyện Quan Hóa
- Ông: Phạm Văn Nhất – PCT mặt trận tToor quốc huyện Quan Hóa
- Ông: Hà Văn Trúc – P.Ban dân vận huyện ủy
- Ông: Phạm Bá Thoại – PTP. Công Thƣơng
- Ông: Phạm Thạch Sanh – Bí thƣ Đảng ủy xã Trung Sơn.
- Ông: Vi Thành Thoa – P.Bí thƣ Đảng ủy
- Ông: Phạm Bá Thiệm
- Chủ tịch mặt trận Tổ quốc xã
- Ông: Hoàng Ngọc Hiển – Phó giám đốc Ban QLDA
- Ông Nguyễn Trƣờng Chinh – Tr.phòng Bồi thƣờng-GPMB
- Ông: Nguyễn Ngọc Nam
- C/V phòng Bồi thƣờng – GPMB
4/8/2016
Tổ chức cuộc họp giữa các bên liên quan và các hộ gia đình.

- Sau khi nghe ý kiến của các bên lien quan và các hộ gia đình, các
bên cam kết thống nhất nhƣ sau:
+ UBND huyện Quan Hóa, Ban QLDA cam kết thống nhất sẽ hỗ trợ
cho 12 hộ không thuộc diện TĐC hợp lệ của bản Tà Bán, mức hỗ trợ
sẽ đƣợcthông báo sau khi hoàn thành các thủ tục xin cấp thẩm quyền
chấp thuận.
+ Ban QLDA đã thống nhất và Hội đồng GPMBhuyeenj Quan Hóa
đang tiến hành lập phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ tình UBND huyện
Quan Hóa phê duyệt. Sauk hi có Quyết định phê duyệt HĐ sẽ tiến
hành chi trả theo quy định
30/9/2016
Không

24

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

- Ngƣời 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

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
Tháng 3/2016

Nội dung
24
Hình thức: Đơn kiến nghị

Ngân Văn Hương
BẢN TÀ BÁN, XÃ TRUNG SƠN, HUYỆN QUAN HÓA
Bồi thƣờng GPMB
Đề nghị hỗ trợ để ổn định cuộc sồng

Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa, Công ty TNHH MTV thủy điện
Trung Sơn, Chính quyền địa phƣơng và mặt trận Tổ quốc xã Trung
Sơn
- Ông: Trịnh Đức Du – Trƣởng phòng TN& MT huyện Quan Hóa
- Ông: Phạm Văn Nhất – PCT mặt trận tToor quốc huyện Quan Hóa
- Ông: Hà Văn Trúc – P.Ban dân vận huyện ủy
- Ông: Phạm Bá Thoại – PTP. Công Thƣơng
- Ông: Phạm Thạch Sanh – Bí thƣ Đảng ủy xã Trung Sơn.
- Ông: Vi Thành Thoa – P.Bí thƣ Đảng ủy
- Ông: Phạm Bá Thiệm
- Chủ tịch mặt trận Tổ quốc xã
- Ông: Hoàng Ngọc Hiển – Phó giám đốc Ban QLDA
- Ông Nguyễn Trƣờng Chinh – Tr.phòng Bồi thƣờng-GPMB
- Ông: Nguyễn Ngọc Nam
- C/V phòng Bồi thƣờng – GPMB
4/8/2016
Tổ chức cuộc họp giữa các bên liên quan và các hộ gia đình.

- Sau khi nghe ý kiến của các bên lien quan và các hộ gia đình, các
bên cam kết thống nhất nhƣ sau:
+ UBND huyện Quan Hóa, Ban QLDA cam kết thống nhất sẽ hỗ trợ
cho 12 hộ không thuộc diện TĐC hợp lệ của bản Tà Bán, mức hỗ trợ
sẽ đƣợcthông báo sau khi hoàn thành các thủ tục xin cấp thẩm quyền
chấp thuận.
+ Ban QLDA đã thống nhất và Hội đồng GPMBhuyeenj Quan Hóa
đang tiến hành lập phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ tình UBND huyện
Quan Hóa phê duyệt. Sauk hi có Quyết định phê duyệt HĐ sẽ tiến
hành chi trả theo quy định
30/9/2016
Không
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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
Gói thầu bị khiếu nại
Giải quyết khiếu nại
- Cơ quan giải quyết

- Ngƣời 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
25
Hình thức: Đơn kiến nghị

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
Tháng 3/2016
12 hộ không đủ điều kiện là hộ TĐC
Hà Văn Ngâm
BẢN TÀ BÁN, XÃ TRUNG SƠN, HUYỆN QUAN HÓA
Bồi thƣờng GPMB
Đề nghị hỗ trợ để ổn định cuộc sồng

Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa, Công ty TNHH MTV thủy điện
Trung Sơn, Chính quyền địa phƣơng và mặt trận Tổ quốc xã Trung
Sơn
- Ông: Trịnh Đức Du – Trƣởng phòng TN& MT huyện Quan Hóa
- Ông: Phạm Văn Nhất – PCT mặt trận tToor quốc huyện Quan Hóa
- Ông: Hà Văn Trúc – P.Ban dân vận huyện ủy
- Ông: Phạm Bá Thoại – PTP. Công Thƣơng
- Ông: Phạm Thạch Sanh – Bí thƣ Đảng ủy xã Trung Sơn.
- Ông: Vi Thành Thoa – P.Bí thƣ Đảng ủy
- Ông: Phạm Bá Thiệm
- Chủ tịch mặt trận Tổ quốc xã
- Ông: Hoàng Ngọc Hiển – Phó giám đốc Ban QLDA
- Ông Nguyễn Trƣờng Chinh – Tr.phòng Bồi thƣờng-GPMB
- Ông: Nguyễn Ngọc Nam
- C/V phòng Bồi thƣờng – GPMB
4/8/2016
Tổ chức cuộc họp giữa các bên liên quan và các hộ gia đình.

- Sau khi nghe ý kiến của các bên lien quan và các hộ gia đình, các
bên cam kết thống nhất nhƣ sau:
+ UBND huyện Quan Hóa, Ban QLDA cam kết thống nhất sẽ hỗ trợ
cho 12 hộ không thuộc diện TĐC hợp lệ của bản Tà Bán, mức hỗ trợ
sẽ đƣợcthông báo sau khi hoàn thành các thủ tục xin cấp thẩm quyền
chấp thuận.
+ Ban QLDA đã thống nhất và Hội đồng GPMBhuyeenj Quan Hóa
đang tiến hành lập phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ tình UBND huyện
Quan Hóa phê duyệt. Sauk hi có Quyết định phê duyệt HĐ sẽ tiến
hành chi trả theo quy định
30/9/2016
Không
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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
Gói thầu bị khiếu nại
Giải quyết khiếu nại
- Cơ quan giải quyết

- Ngƣời 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

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
Tháng 3/2016

Nội dung
26
Hình thức: Đơn kiến nghị

Đinh Công Chức
BẢN TÀ BÁN, XÃ TRUNG SƠN, HUYỆN QUAN HÓA
Bồi thƣờng GPMB
Đề nghị hỗ trợ để ổn định cuộc sồng

Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa, Công ty TNHH MTV thủy điện
Trung Sơn, Chính quyền địa phƣơng và mặt trận Tổ quốc xã Trung
Sơn
- Ông: Trịnh Đức Du – Trƣởng phòng TN& MT huyện Quan Hóa
- Ông: Phạm Văn Nhất – PCT mặt trận tToor quốc huyện Quan Hóa
- Ông: Hà Văn Trúc – P.Ban dân vận huyện ủy
- Ông: Phạm Bá Thoại – PTP. Công Thƣơng
- Ông: Phạm Thạch Sanh – Bí thƣ Đảng ủy xã Trung Sơn.
- Ông: Vi Thành Thoa – P.Bí thƣ Đảng ủy
- Ông: Phạm Bá Thiệm
- Chủ tịch mặt trận Tổ quốc xã
- Ông: Hoàng Ngọc Hiển – Phó giám đốc Ban QLDA
- Ông Nguyễn Trƣờng Chinh – Tr.phòng Bồi thƣờng-GPMB
- Ông: Nguyễn Ngọc Nam
- C/V phòng Bồi thƣờng – GPMB
4/8/2016
Tổ chức cuộc họp giữa các bên liên quan và các hộ gia đình.

- Sau khi nghe ý kiến của các bên lien quan và các hộ gia đình, các
bên cam kết thống nhất nhƣ sau:
+ UBND huyện Quan Hóa, Ban QLDA cam kết thống nhất sẽ hỗ trợ
cho 12 hộ không thuộc diện TĐC hợp lệ của bản Tà Bán, mức hỗ trợ
sẽ đƣợcthông báo sau khi hoàn thành các thủ tục xin cấp thẩm quyền
chấp thuận.
+ Ban QLDA đã thống nhất và Hội đồng GPMBhuyeenj Quan Hóa
đang tiến hành lập phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ tình UBND huyện
Quan Hóa phê duyệt. Sauk hi có Quyết định phê duyệt HĐ sẽ tiến
hành chi trả theo quy định
30/9/2016
Không
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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
Gói thầu bị khiếu nại
Giải quyết khiếu nại
- Cơ quan giải quyết

- Ngƣời 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

Loại: Khiếu nại, khiếu kiện
Tháng 3/2016

Nội dung
27
Hình thức: Đơn kiến nghị

Ngân Văn Tuấn
BẢN TÀ BÁN, XÃ TRUNG SƠN, HUYỆN QUAN HÓA
Bồi thƣờng GPMB
Đề nghị hỗ trợ để ổn định cuộc sồng

Hội đồng GPMB huyện Quan Hóa, Công ty TNHH MTV thủy điện
Trung Sơn, Chính quyền địa phƣơng và mặt trận Tổ quốc xã Trung
Sơn
- Ông: Trịnh Đức Du – Trƣởng phòng TN& MT huyện Quan Hóa
- Ông: Phạm Văn Nhất – PCT mặt trận tToor quốc huyện Quan Hóa
- Ông: Hà Văn Trúc – P.Ban dân vận huyện ủy
- Ông: Phạm Bá Thoại – PTP. Công Thƣơng
- Ông: Phạm Thạch Sanh – Bí thƣ Đảng ủy xã Trung Sơn.
- Ông: Vi Thành Thoa – P.Bí thƣ Đảng ủy
- Ông: Phạm Bá Thiệm
- Chủ tịch mặt trận Tổ quốc xã
- Ông: Hoàng Ngọc Hiển – Phó giám đốc Ban QLDA
- Ông Nguyễn Trƣờng Chinh – Tr.phòng Bồi thƣờng-GPMB
- Ông: Nguyễn Ngọc Nam
- C/V phòng Bồi thƣờng – GPMB
4/8/2016
Tổ chức cuộc họp giữa các bên liên quan và các hộ gia đình.

- Sau khi nghe ý kiến của các bên lien quan và các hộ gia đình, các
bên cam kết thống nhất nhƣ sau:
+ UBND huyện Quan Hóa, Ban QLDA cam kết thống nhất sẽ hỗ trợ
cho 12 hộ không thuộc diện TĐC hợp lệ của bản Tà Bán, mức hỗ trợ
sẽ đƣợcthông báo sau khi hoàn thành các thủ tục xin cấp thẩm quyền
chấp thuận.
+ Ban QLDA đã thống nhất và Hội đồng GPMBhuyeenj Quan Hóa
đang tiến hành lập phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ tình UBND huyện
Quan Hóa phê duyệt. Sauk hi có Quyết định phê duyệt HĐ sẽ tiến
hành chi trả theo quy định
30/9/2016
Không
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