
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TD  
V/v trả lời đơn bà Bùi Thị 

Thu Bền  

Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi: Bà Bùi Thị Thu Bền - Địa chỉ: Số nhà 023, Vườn Cam, tổ 8, 

phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng  

(SĐT 0912.529.208) 

 

Ủy ban nhân dân Thành phố Cao Bằng nhận được đơn của bà Bùi Thị Thu 

Bền - Địa chỉ: Số nhà 023, Vườn Cam, tổ 8, phường Hợp Giang, thành phố Cao 

Bằng (SĐT 0912.529.208); đơn đề ngày 16/11/2022.  

Sau khi xem xét nội dung đơn và đối chiếu với các quy định có liên quan,  

UBND Thành phố có ý kiến trả lời như sau: 

Sau khi nhận được đơn của bà, UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cho UBND 

phường Hợp Giang kiểm tra, xem xét giải quyết vụ việc của bà theo thẩm quyền. 

Ngày 24/11/2022 UBND thành phố nhận được báo cáo số 246/BC-UBND của 

UBND phường Hợp Giang báo cáo thực hiện giải quyết đơn thư của bà Bùi Thị Thu 

Bền tại tổ 8, phường Hợp Giang. Theo đó, UBND phường Hợp Giang phối hợp với 

Đội quản lý trật tự đô thị thành phố và tổ dân phố 8 kiểm tra tại hiện trường xây 

dựng. Kết quả, qua kiểm tra tại hiện trường, UBND phường Hợp Giang xác định: 

Việc xây dựng của gia đình ông Đào Hồng Huy (bà Diệp) được cơ quan có thẩm 

quyền cấp giấy phép xây dựng theo quy định và hiện nay gia đình ông Đào Hồng 

Huy (bà Diệp) đã xây tường ngăn cách phần đường và hoàn trả đủ phần diện tích 

đất đường ngõ mà bà đang kiến nghị có lấn chiếm. Độ rộng ngõ vẫn được giữ 

nguyên. 

Như vậy, đơn của bà đã được các cấp chính quyền xem xét giải quyết theo 

quy định. UBND thành phố Cao Bằng trả lời để bà được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND TP (Đ/c Châu); 

- Ban tiếp công dân; 

- Đội QLTTĐT TP; 

- UBND phường Hợp Giang (để biết); 

- Tổ dân phố 8, phường HG; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Châu 
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