VĂN PHÒNG UBND TỈNH
BAN TIẾP CÔNG DÂN

Số: 06/TB-BTCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cao Bằng, ngày 10 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO
Kính gửi: Bà Đỗ Thị Chủ, trú tại tổ 14, phường Sông Hiến
thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
Tại cuộc tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2022 của Lãnh đạo Uỷ ban
nhân dân (UBND tỉnh) Cao Bằng, bà Đỗ Thị Chủ, trú tại tổ 14, phường Sông
Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh kiến
nghị giải quyết các nội dung sau:
1. Đề nghị giải quyết đền bù phần diện tích đất 127,2m2 khi Nhà nước thu
hồi Trạm Y tế phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng;
2. Đề nghị chi trả, thanh toán tiền đền bù đất khi thu hồi xây dựng Trạm Y
tế phường Sông Hiến cho gia đình bà Đoàn Ngọc Minh theo hệ số 1,5. Vì khi thu
hồi đất Nhà nước chỉ đền bù hệ số 1,0 nhưng khi cấp tái định cư Nhà nước thu
tiền theo hệ số 1,5 (bà Đoàn Ngọc Minh ủy quyền);
3. Đề nghị việc xem xét giải quyết việc xin chuyển mục đích sử dụng đất
tại tổ 22, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng cho 02 con của bà là ông
Nguyễn Văn Thắng và bà Hoàng Thị Vân Anh, để các con của bà làm nhà ở;
4. Đề nghị cấp trả cho gia đình bà Trần Thị Hoa 02 lô đất tái định cư nơi ở
mới do Nhà nước thu hồi của bà Hoa 2.300m2 đất để xây dựng trường Trung cấp
nghề tỉnh Cao Bằng (bà Trần Thị Hoa ủy quyền);
5. Đề nghị xem xét, hợp thức diện tích đất 41,7m2 (ở cạnh nhà văn hóa tổ
14, 15 phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng).
Sau khi xem xét các nội dung trình bày nêu trên và các hồ sơ, tài liệu liên
quan đến vụ việc, nhận thấy các nội dung kiến nghị của bà Đỗ Thị Chủ đã được
giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền
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kiểm tra, rà soát, đối thoại và thông báo trả lời bằng văn bản theo đúng quy định
của pháp luật.
Căn cứ khoản 3 Điều 9 Luật Tiếp công dân năm 2013, Chủ tịch UBND
tỉnh từ chối tiếp nhận nội dung kiến nghị của bà Đỗ Thị Chủ theo quy định.
Ban Tiếp công dân tỉnh thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để bà
Đỗ Thị Chủ được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh (đ/c Thảo)
- Sở TN và MT; Thanh tra tỉnh;
- VP Tỉnh ủy; VP ĐĐBQH&HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP (đ/c Kiên);
- UBND TPCB;
- CV: NC, NĐ, TD;
- Lưu VT, BTCD.
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