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 Thực hiện công văn số 396/HĐND-KTNS ngày 12 tháng 10 năm 2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc báo cáo kết quả giải quyết kiến 

nghị của cử tri; thực hiện lời hứa chất vấn; kiến nghị sau  giám  sát;  giải quyết 

đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân từ năm 2019 đến năm 2022; Công văn số 

1992/UBND-NĐ ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, rà soát việc 

tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và đại biểu 

HĐND tỉnh; thựchiện lời hứa chất vấn; kiến nghị sau giám sát; các nội dung giải 

trình của UBND tỉnh; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, UBND 

Thành phố giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, kiểm tra 

theo nội dung công văn trên, kết quả như sau: 

I. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH: 

1. Khu Dân cư Nà Cạn I quy hoạch từ năm 2009 đến nay là 10 năm. Các 

hộ được cắm đất có bìa đỏ nhưng không xây được nhà, vì chủ đất lấy lại để sử 

dụng vào mục đích riêng (vì nhà nước chưa đền bù công khai phá )do vậy đã 

xảy ra tình trạng xây nhà trái phép. Đề nghị UBND tỉnh có chủ trương và hướng 

giải quyết cụ thể để khu dân cư ổn định, đảm bảo an ninh trật tự. 

2. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết đất khu dân cư Nà 

Cạn 2, các hộ dân đã ở ổn định lâu dài, không có tranh chấp, các cấp có thẩm 

quyền xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, để nhân 

dân sớm ổn định cuộc sống. 

Trả lời mục 1 và 2: 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, vấn đề cử tri ý kiến, đề nghị đã được UBND 

tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND thành phố giải quyết từ năm 

2021, tại Công văn số 1373/VP-KT ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc giải quyết tình hình sử dụng đất tại quy hoạch khu dân cư 

Nà Cạn I, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; sau đó, 

UBND thành phố đã Báo cáo của UBND thành phố Cao Bằng (Báo cáo số 

301/BC-UBNDngày 29/11/2017, Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 24/4/2019, 



Công văn số1242/UBND-TNMT ngày 26/6/2021); trên cơ sở báo cáo của UBND 

thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng đã tiến hành thu thập tài 

liệu, nghiên cứu các nội dung có liên quan và đã báo cáo đề xuất với UBND tỉnh 

tại Báo cáo số 2279/BC-UBND ngày 28/7/2021; Công văn số 875/SXD-QHKT 

ngày 24/5/2022 v/v rà soát, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử 

tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ngày 28/02/2022, UBND tỉnh đã tổ chức họp bàn xem xét, giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành 

phố và cho ý kiến giải quyết về tình hình quản lý, sử dụng đất tại khu vực Nà 

Cạn, phường Sông Bằng và chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở TNMT và UBNDN thành 

phố phối hợp thực hiện một số nội dung sau: Để có cơ sở giải quyết khu đất 

trên, thống nhất sẽ tiến hành rà soát toàn bộ các khu đất tại khu vực Nà Cạn với 

diện tích 16,55 ha theo bản đồ quy hoạch mặt bằng địa giới tạm giao đất đai 

cho HTX Thị Xuân để sản xuất nông nghiệp tại sân bay Nà Cạn thị xã Cao Bằng 

(bao gồm: Diện tích tạm giao đất đai cho HTX Thị Xuân là 13,19 ha; diện tích 

nhà chờ là 0,29 ha; diện tích khu vực máy bay trực thăng lên xuống là 2,80 ha; 

diện tích đường vào nhà chờ là 0,27 ha), với trách nhiệm của các cơ quan, đơn 

vị thực hiện, như sau: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố 

Cao Bằng và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá khả năng việc triển khai 

thực hiện các quy hoạch xây dựng còn hiệu lực pháp luật (khó khăn, vướng 

mắc) tại khu vực Nà Cạn, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao 

Bằng để làm có sở cho UBND thành phố Cao Bằng rà soát ranh giới, hiện trạng 

sử dụng đất so với bản đồ quy hoạch mặt bằng địa giới tạm giao đất đai cho 

HTX Thị Xuân để sản xuất nông nghiệp tại sân bay Nà Cạn thị xã Cao Bằng; Rà 

soát ranh giới, hiện trạng sử dụng đất (bao gồm diện tích đã giải phóng mặt 

bằng “nếu có”) so với bản đồ quy hoạch mặt bằng địa giới tạm giao đất đai cho 

HTX Thị Xuân để sản xuất nông nghiệp tại sân bay Nà Cạn thị xã Cao Bằng 

(theo Quyết định số 698/QĐ.NĐ.UB của UBND tỉnh);  

Trên cơ sở rà soát và xây dựng, đề xuất phương án chi tiết để giải quyết 

những vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng đất theo hướng đề xuất theo 

phương án 2 của Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Báo cáo số 2279/BC-UBND 

ngày 28/7/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

Ngày 06/10/2022, UBND thành phố đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài 

nguyên và Môi trường, sở Xây dựng tiền hành kiểm tra rà soát tại thực địa, 

thống nhất ranh giới sơ bộ phần diện tích mặt bằng tạm giao cho HTX nông 

nghiệp Thị Xuân trên nền bản đồ địa chính đo vẽ năm 2015. Kết quả ranh giới 

sơ bộ đã được xác lập và được thể hiện trên file số bản đồ địa chính phường 

Sông Bằng năm 2015 và hoàn thiện cung cấp cho Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng 

theo yêu cầu (thể hiện tại văn bản số 2392/UBND-TNMT ngày 07/10/2022). 

3. Đoạn đường giao thông từ cổng phụ Rạp hát ngoài trời (cũ) tiếp giáp 

với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, khi chưa có dự án đô thị của Công ty 

TNR triển khai, đoạn đường này các phương tiện giao thông đi lại dễ dàng. Sau 



khi dự án xây dựng hoàn thành, tuyến đường bị thu hẹp, gây ách tắc và mất an 

toàn giao thông. 

Trả lời: 

 Thực tế trước đây lòng đường Bế Văn Đàn, đoạn từ cổng phụ Rạp ngoài 

trời (cũ) tiếp giáp với Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh là khá hẹp, lòng đường 

đoạn hẹp nhất rộng khoảng 3,5m, phần lề đường thì để đất trống. Khi thực hiện 

dự án đầu tư xây dựng nhà ở, chủ đầu tư là Công ty cổ phần bất động sản Mỹ 

không làm thay đổi phần lòng đường, phần vỉa hè tiếp giáp với tường rạp ngoài 

trời (cũ) được cải tạo bằng cách bó vỉa hè và lát lại bằng đá xẻ. Trong quá trình 

thi công, chủ đầu tư cũng đã chủ động đề xuất và được UBND thành phố chấp 

thuận mở rộng phần lòng đường về phía khu nhà tại góc lô số 01, lô số 02 là 

0,5m để các phương tiện giao thông qua lại dễ dàng hơn. Tuy nhiên, do tuyến 

đường này vẫn chưa đủ rộng do chưa được đầu tư đồng bộ nên trong một số thời 

điểm có xe tải trọng nặng, cộng với ý thức tham gia giao thông của người dân 

qua khu vực này, như đỗ xe dưới lòng đường để ăn sáng nên dẫn đến tình trạng 

ùn tắc cục bộ. 

 Bên cạnh đó để giảm lưu lượng giao thông tập trung qua một ngã ba giáp 

với tỉnh đội, khu vực này có mở thêm 1 tuyến đường đi qua dãy nhà, sắp xếp, 

phân lại luồng giao thông bằng cách tạo đảo tam giác hạn chế ùn tắc giao thông 

qua đoạn trên. 

 Qua theo dõi, sau khi công trình hoàn thành việc xây dựng thì tình trạng 

ùn tắc giao thông tại khu vực trên đã không xuất hiện, trừ những trường hợp nêu 

ở trên. 

II. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH: 

1. Đề nghị đầu tư nâng cấp đoạn đường từ ngã Ba của Trung tâm 

kiểmsoát bệnh tật (CDC) vào cơ sở 2 của bệnh viện đa khoa tỉnh tại địa chỉ tổ 

11, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng xuống cấp trầm trọng. 

Trả lời: 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, hiện nay trên địa bàn thành phố còn rất nhiều 

tuyến đường cần được đâu tư nâng cấp để đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân, 

tuy nhiên nguồn kinh phí có hạn nên Thành phố chưa thể đầu tư ngay được, 

mong cử tri chia sẻ khó khăn chung với Thành phố. Ngoài ra đoạn đường này 

chủ yếu là phục vụ các cơ quan cấp tỉnh, do vậy Thành phố sẽ đề nghị Tỉnh sớm 

đầu tư. 

2. Quá trình làm kè bờ sông đoạn phía sau bệnh viện Đa khoa tỉnh 

CaoBằng đã làm đổ một đoạn tường rào của bệnh viện, đất bị sụt lún làm lộ 

móng khu nhà điều trị bệnh truyền nhiễm, nền nhà bị sụt lún gây hư hỏng các 

khu nhà vệ sinh bên trong khu nhà điều trị. 

Trả lời: 

Năm 2020, trong quá trình thi công kè Sông Bằng đoạn phía sau bệnh viện 

đa khoa tỉnh Cao Bằng, dự án có ảnh hưởng đến một số tài sản của bệnh viện như 

sau: 



1. Nhà bếp mái lợp tôn xà gồ thép dập tường xây gạch chỉ 220, móng xây 

đá hộc KT 6,5x5m cao 2,8m. 

2. Tường gạch bó bồn hoa 220mm cao 0,3m dài 18,8m. 

3. Tường rào xây gạch chỉ 110 bổ trụ 220 kích thước: 137,5m cao 1,8m, 

móng tường rào xây đá hộc. 

4. Gara để xe mái lợp tôn thường xà gồ thép dập, cột, kéo thép, nền bê tông 

kích thước 23x3m. 

5. Ống nhựa HDPE D125 dài 16m, ống trãng kẽm D80 dài 16m, và 1 số 

phụ kiện kèm theo. 

6. Một số cây cối. 

Dự án đã tiến hành kiểm đếm, đền bù các tài sản trên theo các quyết định 

số 3068/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 và 3070/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của 

UBND thành phố Cao Bằng về việc phê duyệt phương án và dự toán bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, 

thành phố Cao Bằng, Giai đoạn II (2017-2020) – Hạng mục: Kè Sông Bằng.  

Bệnh viện đã cử đại diện là bà Lục Thị Nhung – Trưởng phòng hành chính 

quản trị (SĐT: 0983.487.212) ký biên bản kiểm đếm và bà Ma Thị Hằng – Thủ 

quỹ (SĐT: 335750707) nhận tiền đền bù. 

Đối với phần tường rào, bệnh viện đề nghị dự án xây hoàn trả. Dự án đã 

xây dựng hoàn trả lại cho bệnh viện ngay trong năm 2020. 

Ngày 30/12/2020 dự án đã hoàn thành. Từ lúc sảy ra sự việc, ban quản lý 

dự án đã trao đổi với đại diện bệnh viện và đền bù theo đúng quy định. Sau khi 

công trình hoàn thành đến thời điểm tháng 4/2022, ban quản lý dự án không 

nhận được bất kỳ ý kiến phản ánh nào của bệnh viện.  

Ngày 27/4/2022, nhận được ý kiến phản ánh của bệnh viện “Đất bị sụt lún 

làm lộ móng khu nhà điều trị bệnh truyền nhiễm, nền nhà bị sụt lún gây hư hỏng 

các khu nhà vệ sinh bên trong khu nhà điều trị”, ban quản lý dự án đã phối hợp 

với UBND phường Tân Giang xuống hiện trường để nắm tình hình. Tại hiện 

trường, đoàn làm việc đã gặp và trao đổi với ông Nguyễn Đình Bắc - Trưởng 

phòng quản lý hành chính và ông Phạm Ngọc Dũng - bảo vệ tòa nhà. 

Kết quả:  

+ Khu vực bị sạt lở trước kia (năm 2020) không xuất vết nứt, hư hỏng nào.  

+ Bệnh viện đã xây bổ sung thêm tầng 3 trên khu nhà điều trị bệnh truyền 

nhiễm.  

III. BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH 

1. Kiến nghị cử tri 

Khu đất nằm trong mặt bằng kho quân nhu Khau Cuốn từ năm 1989 với 

diện tích là 8.532m2. Ngày 12/5/2009 UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết 

định số 889/QĐ-UBND về việc thu hồi đất quốc phòng giao cho UBND thành 

phố quản lý. Các hộ gia đình đã sử dụng ôn định, trong đó 11 hộ có giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đât; một số hộ có trước bạ từ năm 2000 nhưng đến nay 

chưa được làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 18/6/2021 

UBND thành phố đã trình UBND tỉnh xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 

khu Gia Cung- Nà Cáp đối với mặt bằng khu đất kho lương thực lò than cũ và 



kho quân nhu khu Khau Cuốn theo hiện trạng để người dân thực hiện thủ tục xin 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét giải 

quyết. 

Trả lời: 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, đối với khu đất thuộc mặt bằng Kho lương thực 

Lò Than cũ và mặt bằng Kho Quân nhu thuộc Khau Cuốn, tổ 13 phường Sông 

Hiến đã được UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện tại văn bản số 4098/UBND-

NĐ ngày 10/12/2018; Sau khi có chủ trương, UBND thành phố đã tổ chức thanh 

tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước đối với các khu đất 

thuộc mặt bằng cấp đất Khu lương thực cũ và mặt bằng kho Quân nhu thuộc khu 

Khau Cuốn (thể hiện tại Kết luận thanh tra số 1254/Kl-UBND ngày 09/7/2019); 

đồng thời đã có văn bản trình xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu Gia 

Cung - Nà Cáp tại Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 18/6/2021, sau đó UBND 

tỉnh đã có Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân lô đất BT42, 

CC15 đồ án quy hoạch chi tiết khu Gia Cung - Nà Cáp, thị xã Cao Bằng tại 

Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 01/12/2021; Báo cáo kết quả rà soát các 

trường hợp công nhận quyền sử dụng đất tại khu đất thuộc Mặt bằng kho quân 

nhu thuộc khu Khau cuốn tổ 8, phường Sông Hiến (tại Văn bản số 1443/UBND-

TNMT ngày 28/6/2022). Trên cơ sở báo cáo kết quả rà soát của UBND thành 

phố, UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuất 

phương án giải quyết với UBND tỉnh, đến thời điểm hiện tại UBND tỉnh chưa 

có văn bản chủ trương, giải quyết cuối cùng. 

2. Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân 

(1). Vụ ông Bế Văn Thịnh, tổ, tổ 6, phường Đề Thám, thành phố Cao 

Bằng; 

Trả lời: 

 Việc giải quyết đơn thư của ông Bế Văn Thịnh, trú tại tổ 6, phường Đề 

Thám đã được UBND thành phố giải quyết dứt điểm và ông Thịnh đã được 

UBND thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ồng Thịnh ký nhận 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong tháng 9/2022. 

(2). Vụ bà Đỗ Thị Chủ, tổ 14, phường Sông Hiến, thành phố Cao 

Bằng(Đối với nội dung đề nghị xem xét, hợp thức diện tích đất 41,7 m2 cạnh 

Nhà văn hóa Tổ 14,15phường Sông Hiến). 

Trả lời: 

Việc giải quyết đơn đề nghị của bà Đỗ Thị Chủ đã được UBND thành phố 

giải quyết, trả lời công dân theo quy định. Văn bản trả lời gần đây nhất tại Văn 

bản số 2332/UBND-TNMT ngày 04/10/2022 V/v trả lời đơn đề nghị của bà Đỗ 

Thị Chủ, với nội dung: 

1. Về nội dung đơn đề nghị của bà Đỗ Thị Chủ đã được đồng chí Bí thư 

Tỉnh uỷ Cao Bằng tại buổi tiếp công dân định kỳ đã có ý kiến chỉ đạo cụ thể tại 

Thông báo kết luận số 24-TB/BNCTU ngày 22/8/2022 như sau: “2.3. Việc bà 

Đỗ Thị Chủ đề nghị xin hợp thức diện tích đất 41,7m2 cạnh nhà văn hóa tổ 14, 

15 phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. Giao Thành ủy, UBND thành phố 



tiếp tục chỉ đạo, xem xét việc xin hợp thức phần diện tích đất dôi dư (41,7m2) 

cạnh nhà văn hóa tổ 14, 15 phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng và tổ chức 

lấy ý kiến cộng đồng dân cư đúng quy định của pháp luật, đảm bảo nâng cao 

hiệu quả mục đích sử dụng đất. Hoàn thành trước ngày 30/10/2022.” 

Thực hiện kết luận, UBND thành phố đã chỉ đạo và giao UBND phường 

Sông Hiến tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với việc đề nghị giao đất 

không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (hợp thức) phần diện tích 

đất dôi dư (khoảng 41,7m2) tiếp giáp với phần đất được giao của gia đình bà. 

Ngày 29/8/2022, Tổ dân phố, khu dân cư tổ 14, phường Sông Hiến đã tổ 

chức họp lấy ý kiến khu dân cư tổ 14 đối với việc xin hợp thức hoá quyền sử 

dụng đất đối với diện tích 41,7m2 của bà Đỗ Thị Chủ. Đến ngày 15/9/2022, 

UBND phường Sông Hiến báo cáo kết quả họp lấy ý kiến khu dân cư tại Báo 

cáo số 173/BC-UBND (lần 2). 

Sau khi UBND phường Sông Hiến có báo cáo cụ thể, lãnh đạo UBND 

thành phố đã tổ chức cuộc họp và thống nhất quyết định như sau: 

1. Đối với phần diện tích đất dôi dư phía trước cửa nhà của bà Đỗ Thị Chủ 

(phần đất tiếp giáp với đường giao thông, hiện nay nhà bà Chủ có xây dựng mái 

trái trên đất): Nhất trí cho gia đình bà Đỗ Thị Chủ được hợp thức hóa, giao 

quyền sử dụng đất (không thông qua hình thức đấu giá). Nếu bà có nhu cầu, đề 

nghị bà đến Bộ phận 1 cửa UBND thành phố để được hướng dẫn thực hiện. 

 2. Đối với phần diện tích đất dôi dư bên cạnh nhà bà Đỗ Thị Chủ (tiếp 

giáp với sân nhà văn hóa liên tổ 14, tổ 15, hiện nay bà Chủ đã làm hàng rào quây 

lại): Không nhất trí hợp thức, giao quyền sử dụng đất cho bà Đỗ Thị Chủ, phần 

đất này để dùng cho mục đích công cộng phục vụ chung cho khu dân cư, không 

giao cho cá nhân, hộ gia đình sử dụng. 

Như vậy, UBND thành phố Cao Bằng đã thực hiện các thủ tục giải quyết 

kiến nghị của bà đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với ý 

kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và thông báo và trả lời cho bà biết, 

thực hiện. 

(3). Vụ ông Lê Quang Hòa, tổ 16, phường Sông Hiến, thành phố Cao 

Bằng: 

Trả lời: 

Liên quan đến đơn đề nghị củ ông Lê Quang Hòa, tổ 16, phường Sông 

Hiến, đề nghị cấp giấy chứng nhận cho gia đình ông nằm trong khu dân cư Nà 

Toòng (tiểu khu A1, B1); đối với khu khu dân cư Nà Toòng (tiểu khu A1, B1), 

UBND thành phố đã tiến hành rà soát, báo cáo kiến nghị UBND tỉnh cho chủ 

trương giải quyết, đến ngày 04/10/2022, UBND tỉnh đã có Văn bản số 

2570/UBND-NĐ về chủ trương công nhận quyền sử dụng đất theo thẩm quyền 

tại khu dân cư Nà Toòng (tiểu khu A1, B1) thuộc tổ 16, phường Sông Hiến. 

Sau khi có Văn bản của tỉnh, UBND thành phố đã có Văn bản chỉ đạo 

UBND phường Sông Hiến tổ chức thông báo đến các hộ dân thuộc phạm vi khu 

dân cư Nà Toòng (tiểu khu A1, B1) để kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận lần 



đầu theo quy định (tại Văn bản số 2440/UBND-TNMT ngày 14/10/2022). Hiện 

tại UBND thành phố đang triển khai thông báo đến nhân dân để thực hiện việc 

kê khai đăng ký theo quy định. 

Đối với trường hợp ông Lê Quang Hoà, trước đấy có đơn kèm hồ sơ đề 

nghị tại UBND thành phố, hiện tại phòng chuyên môn đang xem xét giải quyết 

theo chủ trương văn bản của UBND tỉnh nêu trên, theo quy định. 

(4). Vụ 12 hộ dân tổ 12, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng 

Trả lời: 

Trong thời gian UBND thành phố nghiên cứu trả lời đơn, các hộ gia đình 

liên tiếp có đơn gửi tỉnh để kiến nghị, gồm: 

 1) Đơn kiến nghị khẩn cấp (lần 2) đơn tập thể của 09 hộ Đàm Thu Dung, 

Hoàng Thị Gái, Nguyễn Thế Lý, Trần Minh Phương, Nguyễn Trọng Hiếu, Nông 

Thị Minh Thu, Nguyễn Thị Khánh, Đàm Minh Thắng, Hoàng Thị Xuân) đề 

ngày 02/12/2021 gửi Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng; Đoàn đại biểu Quốc hội 

Cao Bằng; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng; Chủ tịch UBND tỉnh 

Cao Bằng. 

 2) Đơn đề nghị tiếp công dân đột xuất (đơn tập thể của 09 hộ Đàm Thu 

Dung, Hoàng Thị Gái, Nguyễn Thế Lý, Trần Minh Phương, Nguyễn Trọng 

Hiếu, Nông Thị Minh Thu, Nguyễn Thị Khánh, Đàm Minh Thắng, Hoàng Thị 

Xuân) đề ngày 02/12/2021 gửi Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng; Đoàn đại biểu 

Quốc hội Cao Bằng; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng; Chủ tịch 

UBND tỉnh Cao Bằng. 

 3) Đơn đề nghị tiếp công dân đột xuất lần 2 (đơn tập thể của 07 hộ Nông 

Thị Minh Thu, Đàm Minh Thắng, Trần Minh Phương, Hoàng Thị Gái, Nguyễn 

Thế Lý, Nguyễn Thị Khánh, Hoàng Thị Xuân) đề ngày 11/12/2021 gửi Thường 

trực Tỉnh ủy Cao Bằng; Đoàn đại biểu Quốc hội Cao Bằng; Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng; Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng. 

 4) Đơn kiến nghị khẩn cấp và đề nghị tiếp công dân đột xuất lần 3 (đơn 

tập thể của 07 hộ Nông Thị Minh Thu, Đàm Minh Thắng, Trần Minh Phương, 

Hoàng Thị Gái, Nguyễn Thế Lý, Nguyễn Thị Khánh, Hoàng Thị Xuân) đề ngày 

11/12/2021 gửi Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng và một số cơ quan của tỉnh, thành 

phố (đề nghị giúp đỡ). 

 Nội dung các đơn đều không nhất trí với vị trí bố trí tái định cư theo quy 

hoạch được UBND tỉnh phê duyệt (tại Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 

07/5/2019) tại dãy C2B (mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp). Đồng thời các hộ 

kiến nghị được đối thoại với lãnh đạo tỉnh để kiến nghị trực tiếp, yêu cầu được 

bố trí lô tái định cư vào dãy A7 (mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, khu vực này 

được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch thành các lô đất phục vụ đấu giá quyền 

sử dụng đất). 

 - Ngày 22/2 và ngày 23/2/2022, Đảng uỷ-UBND-Uỷ ban MTTQ phường 

Sông Hiến, Tổ trưởng dân phố 12 phường Sông Hiến đã phối hợp cùng các cơ 

quan liên quan của thành phố tiến hành tuyên truyền, vận động đối với 09 hộ gia 



đình có đất tại đầu cầu Sông Hiến. Dù đã được tuyên truyền vận động nhưng các 

hộ gia đình vẫn chưa nhất trí nhận đất (có Báo cáo số 22/BC-UBND ngày 

24/02/2022 của UBND phường Sông Hiến). Tại đợt làm việc, Tổ công tác đã 

thực hiện tuyên truyền, vận động đối với 05 hộ gia đình, có 04 hộ chưa gặp trực 

tiếp để tuyên truyền (gồm bà Nguyễn Thị Khánh thời điểm đó là F0 đang cách 

ly; ông Đàm Minh Thắng, bà Nông Thị Minh Thu, bà Hoàng Thị Xuân đang 

thường trú tại Hà Nội). Qua trao đổi với các hộ thì có một số chữ ký trong đơn 

kiến nghị không phải là hộ gia đình trực tiếp ký mà có ký thay nhưng chưa thực 

hiện uỷ quyền đúng theo quy định (như: đối với các đơn đề tên ông Nguyễn Thế 

Lý nhưng chữ ký trong các đơn ngày 23/9/2021, 02/11/2021, 24/11/2021, 

02/12/2021, 22/12/2021 không phải của ông Lý mà là bà Hoàng Thị Gái ký 

thay, gia đình nêu lý do là đang đi Hà Nội chữa bệnh, uỷ quyền bằng miệng cho 

bà Gái; đối với các đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Bình: qua trao đổi thì bà chỉ 

được ký đơn đề ngày 29/9/2021, chữ ký trong các đơn ngày 11/12/2021, 

22/12/2021 không phải chữ ký bà Bình mà là chữ ký của bà Đặng Thuý Hải, chị 

dâu bà Bình ký thay, do bà Bình uỷ quyền bằng miệng…………). 

 - Sau đó, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và UBND phường Sông Hiến tổ chức 

phát phiếu cho các hộ dân để tiếp tục lấy ý kiến. Ngày 11/3/2022, Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc thành phố có Báo cáo số 204/BC-MTTQ-BTT tổng hợp ý kiến 

chuẩn bị tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với 9 hộ dân thuộc tổ 

12, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. 

 - Ngày 12/4/2022, UBND thành phố Cao Bằng có Báo cáo số 150/BC-

UBND về tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị gửi UBND tỉnh (trong đó có 

nội dung của các hộ tại tổ 12, phường Sông Hiến). 

 - Đến ngày 25/4/2022, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 

830/TB-VP kết luận của đồng chí Hoàng Xuân Ánh - Chủ tịch UBND tỉnh về 

giải quyết một số vụ việc khiếu nại, kiến nghị của công dân, trong đó thống nhất 

nội dung liên quan tới vụ việc các hộ tại tổ 12, phường Sông Hiến như sau: 

 "- Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án, UBND thành phố 

đã rất tích cực, thực hiện đúng theo quy định; mặt khác UBND thành phố đã 

xem xét, vận dụng chính sách để bồi thường, hỗ trợ, cấp đất TĐC đảm bảo 

quyền lợi đúng theo nguyện vọng của người dân (thời điểm lên phương án tái 

định cư các hộ dân đã tham gia đề xuất, lựa chọn phương án và đồ án quy 

hoạch được phê duyệt, đã thống nhất theo các ý kiến tham gia của người dân. 

Nay các hộ dân đề nghị thay đổi vị trí cấp tái định cư là không căn cứ để xem 

xét, giải quyết. Ngoài ra phương án kè sau khu vực tái định cư đã được các 

chuyên gia, đơn vị tư vấn và các cơ quan chuyên môn của tỉnh xây dựng phương 

án. Vì vậy, giữ nguyên phương án bố trí đất tái định cư cho các hộ tại dãy C2B 

(theo đúng đồ án quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt) 

- Giao UBND thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình 

chấp hành chủ trương thu hồi đất của nhà nước và chính sách về bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư mà đã đượcc ơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nếu các hộ dân 

vẫn không nhất trí nhận đất và có thêm kiến nghị, các cấp sẽ không xem xét. 



- Về kinh phí hỗ trợ thuê nhà ở tạm: Giao UBND thành phố xem xét, xác 

định hỗ trợ đến đúng thời điểm và theo quy định. 

- Giao UBND thành phố phối hợp với các sở, ngành liên quan (Giao 

thông, Xây dựng) xem xét lại các biển báo, các nút giao thông tại khu vực trên, 

đảm bảo đúng quy định". 

 - Ngày 28/6/2022, đồng chí Trần Hồng Minh – Bí thư tỉnh uỷ đã chủ trì 

đối thoại, tiếp 03 công dân gồm các ông Nguyễn Văn Chiến, Trần Minh 

Phương, Nguyễn Mạnh Hùng là đại diện cho 08 hộ gia đình có đất bị thu hồi tại 

tổ 12, phường Sông Hiến. Ngày 25/7/2022, Ban Nội chính tỉnh uỷ ban hành 

Thông báo số 22-TB/BNCTU kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại cuộc tiếp 

đại diện 08 công dân có đất bị thu hồi tại tổ 12, phường Sông Hiến, thành phố 

Cao Bằng. Nội dung kết luận của đồng chí Bí thư tỉnh uỷ như sau: 

 “1. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng, Uỷ ban 

nhân dân thành phố và các cơ quan chức năng đã xem xét quy định về đất đai, 

giải phóng mặt bằng, vận dụng chính sách để bồi thường, hỗ trợ, cấp đất tái 

định cư đảm bảo quyền lợi của người dân. Việc bố trí vị trí cấp tái định cư 

tương đồng với vị trí trước khi bị thu hồi. 

 2. Thành uỷ, UBND thành phố cần tiếp thu ý kiến của các hộ dân về việc 

thực hiện chính sách thu hồi, bồi thường, hỗ trợ để đảm bảo sự công bằng trong 

các hộ bị thu hồi đất; rà soát, kiểm tra lại việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ cho 

các hộ dân bị thu hồi đất, kịp thời khắc phục những thiếu sót, hạn chế (nếu có) 

và giải quyết chính sách, kiến nghị của người dân theo đúng quy định. Đồng 

thời tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương thu hồi đất 

của Nhà nước và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được Uỷ ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt.” 

 Như vậy các kiến nghị của các hộ gia đình đã được Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ 

tịch UBND tỉnh xem xét đối thoại và trả lời. 

IV. TỔ ĐẠI BIỂU ĐƠN VỊ THÀNH PHỐ: 

(1) Đề nghị đầu tư nâng cấp đoạn đường từ ngã Ba của trung tâm kiểm soát 

bệnh tật (CDC) vào cơ sở 2 của bệnh viên đa khoa tỉnh tại địa chỉ tổ 11, phường 

Sông Bằng, thành phố Cao Bằng xuống cấp trầm trọng 

Trả lời: 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, hiện nay trên địa bàn thành phố còn rất nhiều 

tuyến đường cần được đâu tư nâng cấp để đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân, 

tuy nhiên nguồn kinh phí có hạn nên Thành phố chưa thể đầu tư ngay được, 

mong cử tri chia sẻ khó khăn chung với Thành phố. Ngoài ra đoạn đường này 

chủ yếu là phục vụ các cơ quan cấp tỉnh, do vậy Thành phố sẽ đề nghị Tỉnh sớm 

đầu tư. 

IV. TỔ ĐẠI BIỂU ĐƠN VỊ THÀNH PHỐ 



1. Tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri Trần Xuân Diệu có địa chỉ tại 

số nhà 002 tổ 9, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng về việc “Hằng ngày từ 

18 giờ các xe điện và xe đẩy chở rác từ khắp nơi về tập kết trước cửa chính của 

Sân vận động của thành phố, nơi sinh sống của hai tổ dân phố gây ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân”. 

 Trả lời: 

 Ngày 15/9/2022, UBND Thành phố đã chỉ đạo đơn vị cung ứng dịch vụ 

công ích di chuyển toàn bộ xe goòng ra vị trí khác không tập kết trước cửa chính 

của Sân vận động của thành phố nữa. Trên địa bàn phường Hợp Giang cũng như 

một số địa bàn phường xã khác, việc bố trí địa điểm tập kết xe điện, xe goòng 

trở rác để trung chuyển đi đến bãi rác thải chung của Thành phố là rất khó khăn, 

đặc biệt là ở khu vực phường Hợp Giang; qua khảo sát địa bàn khu vực đó chỉ 

có vị trí địa điểm trước cổng chính sân vận động là có khả thi hơn, ngoài ra thời 

gian tập kết để trung chuyển đi đến bãi rác không kéo dài (khoảng 30 phút); sau 

khi trung chuyển xong đơn vị cung ứng dịch vụ công ích thu dọn sạch sẽ đảm 

bảo không ảnh hưởng đến môi trường của khu vực đó. Để xử lý dứt điểm tình 

trạng trên, UBND Thành phố vẫn tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn 

tìm vị trí tập kết khác phù hợp hơn để tránh gây ô nhiễm môi trường, hoặc nhân 

dân trên địa bàn tìm được vị trí phù hợp hơn thì giới thiệu cho UBND thành phố 

để thực hiện. 

2. Hiện nay, gần cổng cơ sở 2 của bệnh viện đa khoa tỉnh, hàng ngày có 

nhiều xe vận chuyển cát cả ngày và đêm rất ồn ào gây ô nhiễm môi trường ảnh 

hưởng đến công tác khám chữa bệnh của bệnh viện, đề nghị UBND thành phố 

xem xét giải quyết. 

Trả lời: 

Qua kiểm tra thực tế tại khu vực cử tri nêu trên thì có bãi tập kết cát của 

ông Thuần, bãi này chủ yếu là tập kết để trung chuyển vào công trình, lượng xe 

ra vào không nhiều. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo 

phòng ban chuyên môn phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử 

lý nếu vi phạm ô nhiễm môi trường; đồng thời đề nghị cử tri khi phát hiện có xe 

vận chuyển cát gây ô nhiễm môi trường thì chụp ảnh, ghi hình gửi UBND Thành 

phố (qua Công an Thành phố hoặc phòng Quản lý đô thị Thành phố) để kịp thời 

xử lý.  

3. Tại phía Tây của cơ sở 2 bệnh viện đa khoa tỉnh phần tiếp giáp bờ sông 

Bằng Giang, người dân và cách doanh nghiệp đổ rác thải, đất đá, vật liệu xây 

dựng, tạo thành bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến công 

tác khám chữa bệnh của bệnh viện. 

Trả lời: 

Qua ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND 

phường và các cơ quan chức năng của Thành phố tăng cường kiểm tra xử lý 

những trường hợp vi phạm đổ rác thải không đúng nơi quy định tại khu vực đó. 

UBND phường cũng đã có giải pháp ngăn chặn như: đặt cục bê tông chắn giữa 

lối vào đổ rác tại khu vực đó, do vậy hiện tượng đổ rác thải tại khu vực đó 

không còn xảy ra.  



Trên đây là Báo cáo của UBND thành phố về việc kiểm tra, rà soát việc tổ 

chức thực hiện và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và đại biểu 

HĐND tỉnh; thực hiện lời hứa chất vấn; kiến nghị sau giám sát; các nội dung 

giải trình của UBND tỉnh; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Kính trình UBND tỉnh tổng hợp theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Thành ủy;  

- TT HĐND Thành phố;  

- CT, các PCT UBND Thành phố; 

- Ban TT UBMTTQVN Thành phố; 

- Đại biểu HĐND Thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể TP; 

- TT Đảng ủy; HĐND; LĐ UBND các xã, 

phường; 

- Văn phòng HĐND & UBND TP; 

- Cổng thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT, VP. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trung 
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