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THÔNG BÁO 

Kết luận tại kỳ tiếp công dân ngày 20/6/2022 

 

Ngày 20/6/2022, tại trụ sở tiếp công dân UBND thành phố Cao Bằng, UBND 

thành phố Cao Bằng tổ chức tiếp công dân định kỳ. Thành phần tham dự kỳ tiếp 

công dân có đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch UBND thành phố - Chủ trì; 

cùng tham dự có đồng chí Tô Vũ Ninh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành 

phố, đồng chí Nguyễn Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đại diện 

UBMTTQ thành phố, Ủy ban kiểm tra thành ủy và đại diện lãnh đạo các phòng ban 

chuyên môn UBND thành phố: Thanh tra, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng 

Quản lý đô thị, Trung tâm phát triển quỹ đất và Giải phóng mặt bằng, Văn phòng 

đăng ký đất đai Chi nhánh thành phố, Ban Tiếp công dân thành phố. 

 Sau khi xem xét nội dung phản ánh, kiến nghị trực tiếp của công dân, trao đổi 

thêm với đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, đồng chí Nguyễn Quốc 

Trung - Chủ tịch UBND thành phố kết luận như sau: 

 1. Vụ việc ông Lê Quang Hòa - Tổ 16, phường Sông Hiến 

 - Nội dung phản ánh, kiến nghị:  

+ ND1: Đề nghị UBND thành phố sớm xem xét, giải quyết cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông tại khu dân cư Nà Toòng, phường Sông 

Hiến. 

+ ND2: Hiện nay nhà ở của ông đã xuống cấp, có nguy cơ sụp đổ. Đề nghị 

UBND thành phố cho phép gia đình ông xây dựng nhà tạm để ở trong thời gian chờ 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

 - Kết luận:  

+ND1: UBND thành phố đã có văn bản số 1257/UBND-TNMT ngày 

09/6/2022 gửi UBND tỉnh Cao Bằng về việc xin chủ trương công nhận quyền sử 

dụng đất có thu tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, các nhân tại khu dân cư Nà 

Toòng (tiểu khu A1, B1) tổ 16, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. Hiện nay 

cơ quan chuyên môn của tỉnh đang tham mưu xem xét, giải quyết. 

+ ND2: Giao phòng Quản lý đô thị thành phố tiến hành kiểm tra tại thực địa 

hiện trạng căn nhà ông Hòa, căn cứ kết quả kiểm tra thực tế báo cáo, đề xuất lãnh 

đạo UBND thành phố xem xét, giải quyết. 

2. Vụ việc bà Trần Thị Tính – Tổ 16, phường Sông Hiến 

- Nội dung phản ánh, kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà với mục đích sử dụng là đất ở đô thị do 

trước đây trên thửa đất bà đang đề nghị cấp Giấy chứng nhận đã có nhà trên đất. 

- Kết luận: Thành phố tiếp nhận nội dung kiến nghị của bà, UBND thành phố 

sẽ giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, trả lời bà bằng văn bản. 
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Giao phòng Tài nguyên và Môi trường (trực tiếp đồng chí Hà Thị Lệ Uyên, 

phó Trưởng phòng) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan (phòng Quản lý đô 

thị, UBND phường Sông Hiến) nghiên cứu, xem xét giải quyết và tham mưu văn 

bản trả lời công dân. 

3. Vụ việc bà Đoàn Thị Tư – Tổ 9, phường Sông Bằng 

- Nội dung phản ánh, kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố sớm cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà đối với thửa đất số 12, tờ bản đồ số 

58 tại tổ 08, phường Sông Bằng (gần Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Cao 

Bằng) và thửa đất số 207, tờ bản đồ số 70 tại tổ 11, phường Sông Bằng (Nhà hàng 

thịt chó nhớ). 

- Kết luận:  

+ ND1: Giao phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ gửi UBND 

tỉnh đề nghị điều chỉnh mặt bằng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố. Sau khi 

có Quyết định điều chỉnh mặt bằng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố của 

UBND tỉnh sẽ thực hiện các bước tiếp theo đối với thửa đất số 12, tờ bản đồ số 58 

tại tổ 8, phường Sông Bằng của bà Đoàn Thị Tư. 

+ ND2: Thành phố tiếp nhận nội dung kiến nghị của bà, đối với thửa đất số 

207, tờ bản đồ số 70. Do còn có một số nội dung cần kiểm tra, rà soát lại, UBND 

thành phố sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết và trả lời cho gia đình 

bà trong năm 2022. 

Giao Thanh tra thành phố thành lập tổ xác minh thanh tra lại việc chuyển mục 

đích sử dụng đất của thửa đất số 207, tờ bản đồ số 70 tại tổ 11, phường Sông Bằng. 

4. Vụ việc ông Bùi Đình Kiểm - Tổ 2, phường Sông Bằng 

- Nội dung phản ánh, kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông tại tổ 2, phường Sông Bằng. 

- Kết luận: Đề nghị ông làm đơn nêu rõ quá trình sử dụng đất, nội dung kiến 

nghị và gửi kèm các tài liệu liên quan đến UBND thành phố để được xem xét, giải 

quyết. 

Trên đây là Thông báo kết luận tại kỳ tiếp công dân ngày 20/6/2022. Ban Tiếp 

công dân thành phố thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết và phối hợp 

thực hiện./.        
 

Nơi nhận: 
- Ban tiếp công dân tỉnh (bc); 

- TT Thành ủy, HĐND TP (b/c); 

- Ủy ban kiểm tra, VP Thành ủy (b/c); 

- Ban Dân vận Thành ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP; 

- Thanh tra, TNMT, TT PTQĐ, QLĐT TP; 

- VP đăng ký đất đai chi nhánh TP; 

- Lãnh đạo VP, BTCD; 

- UBND 11 xã, phường; 

- Trang thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT, BTCD. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nông Hồng Hải 
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