UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CAO BẰNG
Số: 1799 /UBND-QĐMB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Cao Bằng, ngày03 tháng 8

năm 2022

V/v trả lời đơn kiến nghị của bà
Vương Thị Gái, tổ 12, phường Sông
Hiến, thành phố Cao Bằng

Kính gửi: Bà Vương Thị Gái, trú tại tổ 12, phường Sông Hiến,
thành phố Cao Bằng.
UBND thành phố nhận được đơn kiến nghị của bà Vương Thị Gái, trú tại
tổ 12, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, đơn đề ngày 05/6/2022. Tóm tắt
nội dung kiến nghị như sau:
Bà là vợ ông Hà Văn Nọi (đã chết), gia đình bà có đất bị thu hồi thực hiện
dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới thành phố
Cao Bằng. Do có sự hiểu lầm về việc xác định không rõ ràng giữa đất của ông Hà
Văn Dân (đã chết) và bà Trương Thị Xuân Hồng với đất của gia đình bà nên gia
đình bà chưa được nhận đủ số tiền bồi thường. Ngày 10/6/2022 hai bên gia đình đã
làm giấy thoả thuận không có tranh chấp và đồng ý cho bà Vương Thị Gái nhận
tiền với cơ quan nhà nước. Nay bà đề nghị UBND thành phố xem xét giải quyết
cho bà Vương Thị Gái nhận nốt số tiền bồi thường 545.369.859 đồng còn lại.
Sau khi nhận được đơn kiến nghị của gia đình, ngày 25/7/2022 gia đình
đã được mời lên gặp Tổ công tác để trao đổi về nội dung kiến nghị. Qua trao
đổi, được biết trước đây trong quá trình thực hiện Tổ công tác tăng cường của
dự án đã gửi cho gia đình biểu tạm tính phương án với giá trị là 581.573.859
đồng, giá trị trong biểu tạm tính không phải giá trị đã được cấp có thẩm
quyền phê duyệt nên không đủ điều kiện để chi trả tiền cho gia đình. Do đó,
gia đình đề nghị cho nhận nốt số tiền bồi thường 545.369.859 đồng là không
thể thực hiện được.
Tại buổi trao đổi, Tổ công tác đã hướng dẫn gia đình thực hiện các thủ tục
hoà giải, thống nhất không tranh chấp đối với phần đất của gia đình và bổ sung
hồ sơ, giấy tờ pháp lý liên quan để Tổ công tác thực hiện điều chỉnh bổ sung
phương án cho gia đình theo đúng quy định.
Trên đây là ý kiến trả lời của UBND Thành phố đối với nội dung kiến
nghị của bà, UBND Thành phố trả lời để bà được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm PTQĐ và GPMB;
- Ban tiếp Công dân TP;
- Lưu: VT.
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