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UBND TINH N1NH B1NH 
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S6:  O  /PC-BTCD 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip  - Tçr do - Hanh phüc 

Ninh Blnh, ngày t9? tháng 3 nám 2023 

PHIEU CHUYEN D€N 

KInh gi:ri: Uy ban nhân dan thành ph Ninh BInh 

Cac h dan t tçr quân sé 8, phia Nam ph Btch Dâng, phuing Nam Thãnh, 
thành phô Ninh Bmnh có ctan giri den Chü tjch UBND tinh, vói ni dung: To cáo, 
kiên nghj, phán ánh vic mç3t sO can b cO dâu hiu bao che cho Doanh nghip ma 
xirOng xé dá xây dyng, chê tác dá, chia dat cho ngw&i than lam nhà trên dat quy 
hogch cay xanh gii'a khu dan ctr (trwO'c mit duOng 4, du'O'ng 5, phO Bch Dáng ra 
den dwOng Quóc 45) gay ô nhiêm mOi tru'àng, mat an ninh trç2t ty 

Thirc hin kin chi dao  cüa Chü tjch UBND tinh, cn cü Thông lii s 
05/202111T-TTCP ngày 01/10/2021 cüa Thanh tra Chinh phü quy djnh quy trInh xi1 

1 dan khiêu nti, d(m to cáo, dan kiên nghj, phãn ánh, Ban Tiêp cOng dan tinh 
chuyên don cüa các h dan trên den UBND thành phô Ninh Bhih dê chi dto kiêm 
tra, xem xét, giâi quyêt; báo cáo kêt qua ye UBND tinh theo quy djnh. 

(Gi'i'i kern theo don cia các ho dân).t 

Noi nhân: 
- Nhu trén; 
- Chü tich UBND tinh (dê báo cáo); 
- Ban Nôi chInh tinh; Thanh tra tinh; 
- S& Tài nguyen và Môi tru1ng; 
- Liru: VT, VP1O 
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PHO T1IJ'ONG BAN 





CQNG HOA xA HOI CHU NGHA VUT NAM 

Doe lap — Tir do — Hanh phiic  

1XN TO CÁO 
(V môt b phru can b lqi ich nhóm Co du hin bao che doanh nghip mO' xirO'ng xé 

dá xay drng, chê tác dá, chia dat cho ngirô'i than lam nhà trên dat quy hoch cay xanh 
gifra khu dan cu ti trung tam thãnh ph gay ô nhiêm môi tru*ng, mat trt tir xã hôi) 

K,'nh gt'i: - LJy ban kkm tra Trung wcrng, 
- Thanh tra ChInh Phi; 
- Bi thu Tjnh iy, Chu tich UBND tinh Ninh Blnh, 
- BI thu Thành Uy, Chz tjch UBND Thànhphó Ninh BInh, 
- Thanh tra tinh Ninh Binh; 
- Ban Nói chInh tinh Ninh BInh; 
-  C'ác ccr quan Báo chI. 

Chüng tôi: Tp the nhân dan to tir quán s 8 vôi 26 h dan phIa nam ph Bach Dng, 
phung Nam Thành, TP. Ninh BInh, tinh Ninh BInh. 

Lam dcrn to cáo den các ca quan chiirc näng tir Trung uclng den Tinh do sau nhiu 
1n kin nghj van không dugc giài quy& dn quyn lçii chInh dáng. Hin vu viêc vn 
ngang nhiên tn ti day thách thüc vi nhân dan do mt b phn can btir Thành ph 
dn Phuông có dâu hiu bao che cho doarth nghip., lam xithng xê dá tru'óc khu dan cu 
dithng 5, chia, ban dt ti dung 4, Ph Bach D.ng trái quy djnh cüa pháp lu.t duçic 
quy ho?ch lam cOng viCn cay xanh. 

Là nhung nguài dan guong mâu luôn chap hành tot các chInh sách cüa Dàng và Nhà 

nuôc, chp hành theo lè'i kêu gçi cüa các cp chInh quyn v di,r an 405 giái tóa b Tây 

Song Van vào kbu Tái djnh Cu.  3 theo quyt djnh Quy hoach cüa UBND tinh tü näm 
2000 cho dn nay. Theo quy hoch cüa dr an 405 thI khu d.t giUa khu dan cu chñng 

tôi và kênh Do Thiên là vu&n boa cay xanh (trixôcmt duông 4 và dithng 5 ph Btch 

Dng ra dn dung quOc l) Cong b quy hoach dä. duçc thông tin dy dü cho các ho 

dan duoC nhn quyên si:r ding dt ti duong 1,2,3,4,5 phô Bach Dãng. Khi du giá 

quyên sr dmg dat khu dan cu phIa Dông bnh vin san nhi mi nàm 2011, trén bàn d 

quy hoch dugc duyt cüng ghi rO din tIch dat hay lam cOng viên, cay xanh. Al là 
ngtrôi có quyn tr cho doanh nghip thuê dat lam xu'ô'ng xê dá, mt s h dâ; 
kinh doanh bãi luông, mt s h dã lam nhà cap IV và dc bit nghiêm tryng ho'n 
là mt ngôi nhà 4 tang kiên cô (Nhà dat Thành Phát) quay ra kênh Do Thiên du'ç'c 
xãy drng trên dt dtry'c quy hoch virô'n hoa cay xanh âã nhiêu näm nayn 

V 2 khu virc dugc quy hoch cOng vien cay xanh nay ngày 23/7/2020 chiing tOi 

nhn dugc thông báo s 46/TB-T.JBND cüa UBND Phung Nam Thành V/v giài tOa 

khu vrc duèng 5 là 3 .000rn2 (mat bng là quy hoch cay xanh trong khu dan cu) nh.m 

dam bào v sinh mOi trung khu V1rC dung kenh DO Thiên, ph Bach Dng, phuOrng 

Nam Thành do Chü tjch Phtm Dirc Th k. Sau Rhi nhn duc  thông. báo chüng tOi dà 
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gap tru'c tiêp dng chI Chñ tich UBND Phuô'ng Nam Thânh- Phm Dirc The dê lam rô 
mt so ni dung trong thông báo nêu trén. Trong bui lam viêc, dng chI Pham Dc 
The cho biêt: "Vic giái tóa mt bang nhm dam báo ye sinh môi trzthng, chira có du' 

an nào triên khai tiêp theo, cüng chica Co chi tru'crng gi ye' vic cho tip the' hay ca nhán 
nào thuê khu dã't dO "; dng chI Pham Dirc Th cho bit them "nê'u CO dy' an nào hoc 
cho bat k5' tO chz'c, Ca nhdn nào thuê, UBNDphzthng sê CO thong báo dê'n timg ho dan 
và lá'yj kie'n tham van cia nhán dan." 

Tin tu&ng vào si,r Iânh dto, chi do cüa dáng và chInh quyn phithng Nam Thành, 
nbân dan to tix quãn s 8 chiing tôi dã nghiêm chinh chip hành, giài tOa toàn bô diên 

tIch giU'a khu dan cu Va kênh Do Thiên d dam bâo v sinh môi trixô'ng vOi by vong 
ngui dan së duçic séng trong môi trithng trong lành, xã hi n djnh. 

Tuy nhiên ngay sau khi chiing tôi t1r giâi tOa mt bng theo thông báo s 46/TB-

UBND ngày 23/7/2020 Cña UBND phiRmg thI xut hin Cong ty TNHIH MTV xay 

dirng & TM Thüy Hoàng cho ngui xay bao khu dt, trixng bin và tp kt dá xé 

(granite). Trong sut th?ii gian Cong ty Thüy Hoàng thirc hin d,r an, chi'ing tôi không 
nhtn dUVC  bt kST thông báo nào ci.'ia UBND phuèng cüng nhu không có bt k' ai 1y 

kiên cüa nguYi dan chüng tôi nhu dng chI Chü tch UBND Phuông Nam Thành-

Phrn .Düc Th dã nói. D6ng thai cüng không Co b.t kS' Co quan hay t chirc chInh 
quyn nào ngãn can vic th?c hin dr an dang tn tai  trén dt cay xanh cüa cu dan. 

Tir khi Cong ty Thfiy Hoàng hott dng dnnay, mi ln co s nay nhp dá là Ca 

container vài ,chic tan, Xe cu nghênh ngang giOa du0ng gay tc nghn m.t an toàn 

giao thông, nguy Co tai nn có.th xây ra b.t ci. lic nào; hon th nüa gn day co sO' nay 

tâp trung may móc thi& bj drng nba xuàng dua may cat, ch tác dá v lam xao trôn 

cuc sng cüa nguO'i dan. Nhmg vic nay lam cho nhân dan chñng tôi vô cüng büc 

xñc, b lng cho môi truO'ng, s1rc khOe và tInh rning ciia nguO'i dan sng xung quanh. 

Chiiing tôi dê nghj lam rö: XuO'ng dá d Cong ty Thüy Hoàng và ngôi nhà 4 thng va 

3 nhà cp IV du?c xây trên din tich.dt duc quy hoch cOng viên cay xanh tai du'O'ng 
4 và duO'ng 5 pM Bach Dng là xây tir phát hay duçc UBND phuO'ng, thành pM chp 
thun. Can duçc cong khai cho nguO'i dan duc bit? Dt xay dimg xuO'ng dá va xay 
nba là 1n chim hay ducic UBND phuO'ng Nam Thành cho thuê. Nu là dt ln chim, 

d nghi UBND phuO'ng giài tOa d dam bào mOi truO'ng, an ninh tr.t tr khu pM; nu 
du'yc UBND cho thue thI tai  Sao chcing tôi không duçc thông báo hay 1y kin tham 
vn ging nhu dng chI Chii tjch Phm Dirc Th tuing noi? Cu dan d nghi cn phãi 
lam rô ai cap phép cho COng ty Thñy Hoàng 1y khoáng 3.000m2 dat cay xanh d lam 
xuO'ng? Cap nào phe duyt? So tiên cho thuê np vào dau...? D nghj các c quan chñc 

nàng cña Thành ph& tinh và TW lam rO nhüng sai ph.rn rt nghiem tr9ng v vi phtm 

pháp 1ut trong vic sir dung dat dai (lam xuông và chia dt lam nba tren dt duc quy 
hoch vuO'n boa cay xanh). 
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Theo khoán 2, diêu 14a Nghi djnh 148/2020/ND-CP ngày 18/12/2020 cüa chInh phü 
quy djnh Nguyen the giao dt, cho thuê dt nhu sau: 

a) Uu tién st'c dyng các thta dá't nhó hp do Nhà nu'ó'c quán l vào m.ic dich cong 

cOng. Trtràng hçrp không szr dyng dzccrc vào myc dIch cOng cong thI thyv hin vic giao 
dO't có thu tin silr dyng dá't, cho thuê dt cho ngzthi th dyng dá't lin k; 

b,) Giao cld't, cho thuê dt thông qua hnh thi'rc dá'u giá quyn th dyng da't dO'i vó'i 

trtmg hctp cóth'hai ngithi szc dyng dt lin ké trd' len có nhu cáu sz'r dyng t/ilca d& 
nhO h?p,  giao dat, cho thuê dat không thông qua hInh th&c dd'u giá quyen th dung dat 
dO'i vài các tru'àng hQp chi cO mt ngithi có nhu ccu st' dyng da't, 

c) Viéc giao dá't, cho thuê dá't dO'i vO'i các thtca dá't nhó hp cho ngu'ài th dyng dat 
lien k du'o'c thy hin sau khi Uy ban nhán dan các c4p dä tá ch'c rà soát, cOng bO' 
cOng khai và lá'y j5 kiê'n cia ngu'ài dan ncii cO ddt, 

d) Vic giao da't, cho thuê da't dO'i vO'i các thilca dá't nhO hep can ct vào do'n d nghj 

giao dat, cho thiiê dat cia ngu'ài th dyng lkn k và phái dztçrc thtc hin cOng khai, 
minh bqch và dan cht; 

D nghj Thành Uy T'hành pM Ninh BInh, UBND Thành pM Ninh BInh và UBND 
Phung Nam Thành trâ li cho ngui dan chüng tôi ducie bi&: vic Co quan nha nuic 
thy dt tir m1ic dich cong cong (viiè'n boa- cay xanh) d cho Cong ty TNHH MTV xây 
drng & TM Thüy Hoàng thuê phiic vi.,i m1.ic dIch cá nhân ma không thông qua thy 2 

kin ngui dan xung quanh, không thông qua du giá có dung hay không? 

Theo Quyt djnh3733/20O2/QD.BYT ngày 10.10.2002 cüa B Y t v viêc ban 
hành 21 tiêu chun v sinh lao dng, 5 nguyen the và 7 thông s v sinh lao dng, co 
s.& san xut dá không dung phuong pháp M vâ gia cong dá thiên nhiên, phãi có khoàng 
cách ti thiu lOOm, tInh tr mc tü ngun phát thai trong nhá, xithng san xut hoàc 

day chuyn cong ngh tâi kbu dan cu. Hin tai, may moe, nhà xithng do Cong ty TN}IH 

MTV xây dmg & TM Thüy Hoàng thp dt each khu dan cu' chcing tôi sinh sng chua 
tôi 30m. 

Chüng tôi cling du'çic bit ''Diu 146. Quyn và ;'glthi viii cüa cong tiling dan cw 
1. Dcii din.c5ng &ng dan cir trên dia bàn chfu tác dç5ng inOi tru'&ng cia cct sO' san 

xudt, kinh doanh, dich vu cO quyn yêu cau chj cdf sO' san xut, kinh doanh, dich vy 
cung c4p thông tin ve báo v mOi tru'àng thông qua dO'i thogi try'c ti4p hogc bang van 
bOn; t chic tim hiu thrc t v cOng tOc bOo v mOi trzthng cia cci sO' sOn xuat, kinh 

doanh, d/ch vy; thu thçp, cung ca'p thông tin cho co quan có thdm quyn và chju trOch 
nhiêin v thông tin cung cap. 

2. Dgi din cong dng dOn cu' trén dja bàn ch/u tOc dng mOi tru'O'ng cla co' sO' sOn 
xuât, kinh doanh, d/ch vy cO quyên yeu cdu co' quan quOn 55 nhà nzthc cO lien quan 
cung cap kêt quO thanh tra, kiêm tra, th 1)5 dO'i vO'i co' sO'. 
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3. Dai din c5ng dng dan cit có quvén tham gia dcn1i giá két qua bco v lnói trw&ng 

cza cci th san xut, kinh doanh, clich vu; t/icc hin các bin pháp dé Mo v quyn và 

lo'i Ich cz-a c(5ng dóng dan Cu' thea cjuy d/nh cuapháp luát. 

4. Chz ccr sá scn xuá't, kinh doanh, djch v phái thrc hiçn cac yêu cáu ca dcii diên 

cong dóng dan Cu' theo quy djnh tgi Diu nay." 

Rat nhiêu lan kiên nghj nhu'ng không duçic giãi quyk Mt thn ntra chüng tôi lam 

dan nay d nghj Thành Uy thành phi Ninh BInh, UBND Thành phô Ninh BInh, UBND 
phung Nam Thành kiêm tr.a, lam rO nhüng sir vic trén, giài thIch thôa dáng cho chiiing 

tôi duçic rO. Tr do dam bào v sinh môi trumg và an ninh trt tr, n djn.h x hôi. 

Chüng tôi cam kêt toàn b ni dung dã trInh bay trên là hoàn toàn dung su that va 

chju trách nhim trithc pháp 1ut v nhttng diu trInh bay trên. 

KInh mong dtrçc xem xét và giãi quyêt. Xin chân thành cam an! 

Nai g1ri dé B/c vLvic: 
- Tong BI thu' Nguyen Phi TrQng; 
- T/n twYng Phçirn Minh ChInh; 
- ChO tjch QuOc h5i Vucing Dinh Hue; 
- Thanh tra ChInh Phi, 

- 

Ninh BInh, ngãy 22 tháng, 02 nãm 2023 

DANH SACH CAC H DAN PHAN ANI 
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U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! caU NGHIA yJ ir NAM 
PHUNG NA1I THANH i)ôc lap - Tir do Hanh pbüc 

S: 4,b JTB4JBND Narn Thành, ngày 23 tháng 7 näin 2020 

THÔNG BAO 
Vic giãi tôa mt brig dm bão ye sinh mô ru'ông khu viyc thrô'ng kênh 

Do Thiêi, phô Bch Drig, phu'ôg Nam Tliành 

Thuc hiên Chi thi so 02-CT/TU ngày 04/9/2015 cüa Thành üy Ninh BInh ye 

Cong tác dam báo tr.t tr an toàn giao thông, trt tr do thj, v sinh iflOj truing tr.Cn 

dja bàn thành pM Ninh Binh, Quy ch quân 1 do th thành oM Ninh BInli, trong 

thyi gian qua t'Jy ban nhân dan phung Nam Thành dA t.p trung thng cuô'ng darn 

báo cOng tác tr.t tu dO thi, v sinh rnôi trtthng trén dja bàn phung. 

Hin nay, tai  khu vi,rc ththng giáp kênh DO Thiên (gn bnh vin San- Nhi 

tinh Ninh BInh) tinE tring rnt v sinh mOi truyng, dc bit là p.hn din tIch dt do 

UBND phuông quaIl 1, do chua thrc du tu cal tao, khOng có cáo h d.n sh'-

song nCn cay x.nh, CO rnçc nhiu, mt so ngui dan, kkiông Co th'c d n,r v1rt rác 

thâ i ra lam mât ni quan do thj, canE quan mOi trurng. 

Duçc sr1 nht tn cüa Thuing tnrc Dng üy phuäng Narn Thành, Uy ban nhân 

dan phung to chrc xa hi hóa, d:âu tix kinh phi san gt toan b( kiu dt do phuO-rg 

quán J2  tti dtng giáp kCnh Do Thiên, thuc th dan phO Bach Däng. TJBND 

phuäng thông báo d&i T dan pM Bach Ding, các h dn lin k du'çic bit d t',r 

thu gorn các 4t dung, cay ci, 4t kin trc .. . ti vj trI trên, thi gian hoân thành 

gong trirc ngày 27/7/2020. Tir ngày 28/7/2020 UBND phuô'ng bàn giao cho chi 

dâu. tu thirc hin vic san gt, trt be tOng và có nhim vi báo v, trOng coi, quán. 1 

dam bàn cong the TTDT-.VSMT. 

Vy üy ban nhân dan phung Narn Thành thông báo d TO dan phO Bch 

D.ng và các hc dan có lien quan trên da bàn tO dan phO duc biêt, thxc hicn.I. 

NoinIzân: 
- TT. Dãng uS', HDND, UB'ND p1iu'mg; 
- TO dan phô Bach Däng; 
- Luu: VT. 
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