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Thực hiện Công văn số 195/HĐND-VP ngày 24 tháng 11 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân thành phố về việc gửi ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm 

quyền thành phố trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII.  

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, 

đơn vị tham mưu trả lời các ý kiến, kiến nghị của cư tri theo chức năng nhiệm 

vụ của từng đơn vị, kết quả như sau:  

1. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

(1) Những năm gần đây quỹ chữ thập đỏ sau khi thu tại các tổ được trích 

lại 50% tại Tổ để hoạt động. Năm 2022 theo hướng dẫn số 01/HD-CTĐ ngày 28 

tháng 2 năm 2022 của hội chữ thập đỏ thành phố về thu quản lý và mức sử dụng 

hội phí của hội chữ thập đỏ nộp 100% không để lại để tổ hoạt động, như vậy khi 

có các gia đình hội viên gặp khó khăn đột xuất tổ không có quỹ hoạt động, 

không thể động viên kịp thời chi hội chữ thập đỏ tại tổ không có nguồn quỹ hoạt 

động. Đề nghị tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến liên quan xem xét 

để lại phần trăm hoạt động cho chi hội chữ thập đỏ tại tổ đồng thời đề nghị xem 

xét cấp phụ cấp cho đội ngũ chi hội trường chữ thập đỏ tại tổ dân phố xóm. 

Trả lời: 

Theo hướng dẫn số 01/HD-CTĐ ngày 28 tháng 2 năm 2022 của Hội chữ 

thập đỏ thành phố về thu quản lý và mức sử dụng hội phí của hội chữ thập đỏ, 

quỹ Hội trích nộp 50% lên thành Hội, 50% Hội cơ sở giữ lại để hoạt động 

(không phải nộp 100% như ý kiến cử tri đã nêu).  

Việc giữ lại % quỹ tại tổ, xóm (trong 50%) hay không là do quy chế hoạt 

động của từng xã, phường quy định. Nếu phường, xã nào thu hết thì xã, 

phường đó phải có trách nhiệm hỗ trợ kịp thời toàn bộ nguồn quỹ (tổ không hỗ 

trợ), nếu tổ giữ lại % tại tổ, xóm thì tổ, xóm cùng xã, phường có trách nhiệm 

hỗ trợ.  

Theo điều lệ Hội, quy chế hoạt động của Hội: việc cấp phụ cấp cho đội ngũ 

chi hội trưởng Chữ thập đỏ tại tổ, xóm là không có (đây là hội tự nguyện, làm 

công tác xã hội nhân đạo, nguồn quỹ của Hội chi trả theo đúng điều lệ quy định). 

2. Lĩnh vực Quản lý đô thị 



(2) Nhà văn hoá Tổ 3, phường Ngọc Xuân không đáp ứng được với số hộ 

hiện nay (154 hộ) nhà văn hoá chỉ đáp ứng được 60 đến 70 chỗ ngồi, xây nhà 

văn hóa mới đây là rất cần thiết và là nguyên vọng của cử tri nhân dân trong Tổ. 

Đến năm 2021 nhà văn hoá Tổ được xây mới và tiến hành thi công (tháng 9-

10/2021). Tuy nhiên sau khi UBND thành phố xuống kiểm tra do chưa có giấy 

phép xây dựng nên đã bị đình chỉ thi công. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có ý 

kiến chỉ đạo tiếp theo của cấp trên. Đề nghị cấp trên sớm có chỉ đạo, hướng dẫn 

để nhà văn hóa tổ sớm được thi công. 

Trả lời:  

Công trình Nhà văn hoá Tổ 3, phường Ngọc Xuân chưa được phê duyệt hồ 

sơ bản vẽ thiết kế thi công, nên công trình chưa đủ điều kiện để thực hiện xây 

dựng. Hiện nay UBND phường Ngọc Xuân đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư 

xây dựng theo quy định hiện hành. Sau khi có hồ sơ Bản vẽ thiết kế thi công 

được phê duyệt, công trình sẽ được triển khai thi công xây dựng. Do đây là công 

trình sử dụng kết hợp nguồn vốn của nhà nước và đóng góp nhân dân, trong quá 

trình UBND phường Ngọc Xuân hoàn thiện thủ tục, đề nghị nhân dân tích cực 

tham gia góp ý, ủng hộ kinh phí để tiến độ của công trình được đẩy nhanh. 

(3) Tuyến đường Sông Mãng, tuyến đường cũ hiện nay điện cao áp mới 

chỉ lắp đặt đến đoạn đường rẽ vào khu Hoàng Đình Giong, đoạn đường rẽ vào 

Nà Toàn, Tổ 8, phường Đề Thám. Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm đề nghị 

lắp đèn cao áp toàn tuyến để phục vụ nhân dân vì tuyến đường này dân cư tập 

trung rất đông. 

Trả lời:  

Tiếp thu ý kiến của cử tri. Tuyến đường Sông Mãng, tuyến đường cũ dài 

1,7km đã có 390m được lắp đèn cao áp, đoạn còn lại tổ đã tự lắp đặt điện ngõ 

xóm nhưng do lâu ngày đã xuống cấp, nhiều bóng cháy, hỏng…. để đảm bảo 

nhu cầu đi lại của người dân đề nghị người dân cùng đóng góp trả tiền điện và 

bóng đèn (bị hỏng, cháy) phần điện chiếu sáng do nhân tự lắp đặt; Còn việc đề 

nghị lắp đèn cao áp toàn tuyến do nguồn kinh phí có hạn nên UBND thành phố 

chưa thể đầu tư lắp đèn cao áp toàn tuyến đường Sông Mãng (cũ) ngay được, 

mong cử tri chia sẻ khó khăn chung với UBND thành phố. Hiện nay Thành phố 

vẫn đang tìm các nguồn kinh phí từ nguồn lực của Thành phố, của cấp trên, 

nguồn xã hội hóa... để thực hiện, khi có được nguồn kinh phí thì Thành phố sẽ 

triển khai thực hiện ngay để đồng bộ với công trình chiếu sáng đô thị đã có tại 

đây và đảm bảo giao thông của người dân. 

(4) Đường Võ Nguyên Giáp đã được đưa vào sử dụng từ năm 2020. Tuy 

nhiên các đoạn đầu nối với đường dân sinh chưa được bố trí hợp lý, thuận tiện 

cụ thể đoạn rẽ vào đường dân sinh của 14 hộ dân tại Tổ dân phố 12. đường đi đã 

được bê tông hóa. Tuy nhiên không mở đường đầu nối mà phải đi lên phần vỉa 

hè. Hiện nay sau khi một số hộ dân xây dựng các công trình xe trở vật liệu xây 

dựng đi lại đã làm bong phần vỉa hè, gây mất mĩ quan của phần vỉa hè này. Để 

thuận tiện cho nhân dân đi lại cũng như đảm bảo mĩ quan. Đề nghị Ban quản lý 

công trình và các cơ quan chức năng xem xét bố trí khắc phục đoạn vỉa hè như 



đổ bê tông lát gạch đồng bộ kiên cố, hoặc dỡ một phần vỉa hè đường thuận tiện 

cho 14 hộ dân trong sinh hoạt hàng ngày. 

Trả lời:  

Tiếp thu ý kiến của cử tri. UBND thành phố đã chỉ đạo phòng chuyên 

môn phối hợp với UBND phường Đề Thám tiến hành khảo sát thực địa, qua 

xem xét hiện trạng thấy rằng có tuyến đường bê tông được kết nối với đường Võ 

Nguyên Giáp là đường dân sinh hiện có, nhưng không phù hợp với quy hoạch 

đô thị. Tuy nhiên, UBND thành phố sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập phương 

án và thực hiện hạ một phần con vỉa với chiều rộng 3m, chiều cao từ mặt đường 

đến mép trên từ 8-10cm, đổ bê tông vỉa hè mác 200, lát gạch tự chèn đảm bảo đi 

lại cho bà con nhân dân, thời gian thực hiện trong quý I/2023. 

 Để đảm bảo cho vỉa hè, đường bê tông đã có sử dụng ổn định lâu dài, đề 

nghị bà con nhân dân không cho các loại xe vận chuyển có tải trọng lớn hơn 5 

tấn đi qua. 

(5) Gần ngã tư chân dốc Công An tỉnh nhiều người bán hàng rau lấn 

chiếm vỉa hè. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý và xem xét khu chợ tạm 

hiện nay cải tạo thành chợ xanh để nhân dân có nơi buôn bán. 

Trả lời:   

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo UBND 

phường Tân Giang phối hợp với Đội quản lý trật tự đô thị tăng cường ra quân xử 

lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng 

đường. 

Việc xem xét khu chợ tạm hiện nay cải tạo thành chợ xanh để nhân dân có 

nơi buôn bán, UBND thành phố trả lời như sau: 

Thành phố Cao Bằng là khu vực đô thị, theo quy hoạch có các chợ Sông 

Bằng, chợ Xanh, chợ Ẩm thực thành phố Cao bằng tại khu vực trung tâm và hệ 

thống các chợ phường, xã như Ngọc Xuân, Tân Giang, Đề Thám, Hưng Đạo, 

Chu Trinh. Việc quy hoạch chợ và các điểm bán hàng hướng tới tập trung vào 

chợ truyền thống, siêu thị và trung tâm thương mại nhằm cải thiện mỹ quan, phù 

hợp với diện mạo đô thị. Việc bố trí địa điểm bán hàng tự sản tự tiêu được bố trí 

tại các chợ xã, phường và khu vực vùng ven nhằm giảm tải áp lực về hạ tầng 

cho khu vực trung tâm. 

Ủy ban nhân dân Thành phố đã tổ chức thống kê, rà soát các ô quầy, địa 

điểm bán hàng còn trống trong chợ Xanh và các chợ xã phường như: Ngọc 

Xuân, Tân Giang, Đề Thám, Hưng Đạo, kết quả rà soát cho thấy còn khoảng 

hơn 400 ô quầy, địa điểm bán hàng tại các chợ chưa có hộ kinh doanh thuê, số 

lượng ô quầy này có thể đáp ứng phần nào nhu cầu kinh doanh bán hàng tự sản 

tự tiêu cho người dân. Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các hộ dân có nhu 

cầu bán hàng nông sản tự sản tự tiêu trên địa bàn Thành phố liên hệ với các Ban 

quản lý chợ nêu trên để được hướng dẫn, bố trí điểm bán hàng theo quy định. 

Bên cạnh đó Ủy ban nhân dân Thành phố đang thực hiện các thủ tục để đưa chợ 



Sông Hiến tại phường Sông Hiến vào hoạt động, dự kiến bố trí được 200 điểm 

kinh doanh tự sản, tự tiêu.  

Khu vực bến xe khách (cũ) phường Sông Bằng đã được UBND tỉnh quy 

hoạch thành khu vực phát triển đô thị, chỉ là nơi tạm thời phục vụ nhu cầu giao 

thương, mua bán hàng hóa trong thời gian thực hiện dự án theo quy hoạch, nên 

không thể cải tạo thành chợ Xanh như ý kiến cử tri được. 

(6) Tại ngã tư giao cắt giữa đường Hoàng Đình Giong và đường Phố Cũ, 

Hiến Giang thường xuyên sảy ra tai nạn giao thông. Vì mặt đường Phố Cũ và 

Hiến Giang thấp hơn khá nhiều so với đường Hoàng Đình Giong (hướng lên cầu 

Sông Hiến). Đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu vuốt thoai thoải độ dốc 

khúc cua từ đường Phố Cũ, Hiến Giang lên cầu Sông Hiến. 

Trả lời:  

Nội dung này đã được cử tri kiến nghị nhiều lần. UBND thành phố đã tiếp 

thu, nghiên cứu các phương án giải quyết. Tuy nhiên, phương án tổ chức giao 

thông hiện tại đối với nút giao tuyến đường trên được xác định là phù hợp nhất. 

Đối với các ý kiến của cử tri như cắm đèn tín hiệu giao thông, làm gờ giảm tốc, 

hạ vuốt nối… đều chưa đủ cơ sở để thực hiện.  

3. Lĩnh vực đất đai 

(7) Năm 2011 nhà nước có thu hồi đất để làm Dự án đường phía Nam khu 

đô thị mới thị xã Cao Bằng nhân dân đã được đền bù và giao đất cho dự án. Tuy 

nhiên phần đất còn lại không trong diện tích thu hồi của người dân chưa có điều 

chỉnh quyền sử dụng đất đúng với diện tích thực tế. Đề nghị cấp có thẩm quyền 

xem xét, làm rõ và thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

người dân. 

Trả lời: 

Theo quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khi Nhà nước thu hồi đất 

thì cơ quan được giao nhiệm vụ Bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm 

thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sau đây viết tắt là 

GCNQSDĐ) và chỉnh lý cho người dân. Quy trình thực hiện như sau: 

+ Người có đất bị thu hồi (đối với thửa đất đã có GCNQSDĐ) có trách 

nhiệm nộp GCNQSDĐ đã cấp cho đơn vị được giao nhiệm vụ Bồi thường, giải 

phóng mặt bằng khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để thực hiện việc chỉnh lý theo 

quy định. 

+ Cơ quan được giao nhiệm vụ Bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ có 

trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chỉnh lý biến 

động và bàn giao lại GCN QSDĐ cho người dân. 

Do vậy, đề nghị các hộ gia đình bị thu hồi đất mà chưa thực hiện chỉnh lý 

biến động, chủ động nộp lại GCNQSDĐ tại Trung tâm phát triển quỹ đất và giải 

phóng mặt bằng thuộc UBND Thành phố để được hỗ trợ chỉnh lý GCN theo 

đúng quy định. 



(8) Các hộ dân dọc hai bên tuyến đường Quốc lộ 3 đã hiến đất để làm vỉa 

hè tuyến trên, tuy nhiên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ vẫn chưa 

được điều chỉnh. Đề nghị cấp trên làm rõ nội dung khi nào các hộ dân được điều 

chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phần đất hiếm để làm vỉa hè một số 

hộ là đất thổ cư khi các hộ dân được điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất thì phần đất thổ cư đề nghị giữ nguyên, thay vào đó là giảm diện tích vườn. 

Trả lời: 

Việc chỉnh lý biến động GCNQSĐ cho các hộ gia đình bị vướng mắc do 

chưa có quy định cụ thể về việc thực hiện đính chính cho người dân hiến đất để 

làm đường, vỉa hè. UBND thành phố đã báo cáo vướng mắc với UBND tỉnh. 

UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND thành phố 

Cao Bằng thực hiện (hướng dẫn trình tự thực hiện, biểu mẫu cụ thể) theo hướng 

đơn giản, thuận lợi nhất cho người tự nguyện trả lại đất (hiến đất) để xây dựng 

các công trình công cộng và đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên Sở TNMT 

vẫn chưa ban hành văn bản hướng dẫn nên UBND thành phố chưa thực hiện 

được. Sau khi có Văn bản của Sở TNMT thì UBND Thành phố sẽ thông báo cho 

các hộ gia đình biết để thực hiện. 

Về nội dung phần đất hiến để làm vỉa hè một số hộ là đất thổ cư khi các 

hộ dân được điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phần đất thổ cư 

đề nghị giữ nguyên, thay vào đó là giảm diện tích vườn:  

Khi có hướng dẫn thực hiện chỉnh lý biến động GCNQSDĐ, đề nghị chủ 

sử dụng đất nộp lại Giấy chứng nhận QSD đất để thực hiện chỉnh lý GCN theo 

đúng loại đất đã cấp. Việc giữ nguyên phần đất thổ cư và giảm diện tích đất 

vườn thì tùy thuộc vào vị trí đất thổ cư trong toàn bộ diện tích của từng gia đình. 

(9) Dự án 3A năm 2022 đang trong quá trình đền bù và được đền bù theo 

quy định của nhà nước. Vậy hộ mất toàn bộ đất thổ cư và đất vườn có được 

hưởng thêm các chính sách khác so với các hộ chỉ mất một phần đất của gia 

đình. Đề nghị cấp có thẩm quyền nêu rõ quy định đền bù đất, đảm bảo sinh kế 

của các hộ bị thu hồi đất trong dự án. 

Trả lời:  

Các quy định khi đền bù đất khi nhà nước thu hồi đất: Căn cứ Luật Đất 

đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, 

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Quyết định số 

14/2020/QĐUBND ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng, Quyết định phê 

duyệt về đơn giá đất cụ thể và các bảng đơn giá đất, tài sản, cây cối do UBND 

tỉnh ban hành. 

Để đảm bảo sinh kế cho người dân, trong các quy định nêu trên, ngoài 

việc được bồi thường về đất đai, tài sản, hoa màu còn có các chính sách hỗ trợ 

cho người dân như sau:  

- Hỗ trợ đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường.  

- Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất.  



- Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.  

- Hỗ trợ khác. 

- Đối với nội dung kiến nghị các hộ mất toàn bộ đất thổ cư và đất vườn có 

được hưởng thêm các chính sách khác so với các hộ chỉ mất một phần đất của 

gia đình:  

+ Hộ gia đình bị thu hồi toàn bộ đất thì được xem xét giao đất tái định cư 

(nếu đủ điều kiện).  

+ Đối với các hộ bị thu hồi đất vườn thì căn cứ tỷ lệ phần trăm mất đất 

nông nghiệp của từng hộ, nếu đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ ổn định đời sống và 

sản xuất với các nhân khẩu trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định (hộ gia 

đình bị mất toàn bộ đất sẽ được hỗ trợ cao hơn so với hộ gia đình, cá nhân bị 

mất ít (%) đất nông nghiệp).  

(10) Đề nghị cấp trên nhanh chóng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho các hộ sống xung quanh trường tiểu học Tân Giang. 

Trả lời: 

Trường hợp các hộ gia đình, các nhân kiến nghị thuộc thủ tục đăng ký, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được quy định tại Thông tư số 

24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Về trình tự, thủ tục thực hiện: Thực hiện theo công văn số 1396/UBND-

TNMT của Ủy ban nhân dân thành phố ngày 24/6/2022 về việc hướng dẫn quy 

trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của hộ gia đình, cá nhân; 

 Đề nghị hộ gia đình, các nhân nộp các giấy tờ, hồ sơ liên quan tới thửa đất 

đến Bộ phận 01 cửa của UBND cấp xã hoặc Bộ phận 01 cửa của UBND thành 

phố để được xem xét, hướng dẫn và giải quyết theo quy định. 

(11) Gia đình bà Trần Thị Liên, Tổ 7 phường Đề Thám có thửa đất 340C 

thuộc tờ bản đồ số 14 có tổng diện tích 1.162 m2 đã có những biến động như 

sau: thu hồi xây dựng tuyến đường giao thông E là 414,4 m2  tách tặng con trai 

158,8 m2 ; tách tặng con gái 120 m2, phần đất còn lại trên bìa đỏ là 468 m2 . Đến 

tháng 7 năm 2022 gia đình có nhu cầu xin điều chỉnh lại bìa đỏ, qua quá trình đo 

đạc thực địa thì phát hiện đất thực tế chỉ còn 268 m2 (như vậy thiếu 200 m2) về 

phần đất đã thu hồi được xác định cắm sâu 2m tính từ mép vỉa hè. Nay gia đình 

đề nghị cơ quan chức năng xác định lại ranh giới phần đất đã thu hồi chính xác, 

công bằng và thuyết phục. Do gia đình còn thiếu diện tích đất, nên đề nghị cấp 

cho gia đình đến sát mép vỉa hè như hộ liền kề bên cạnh có được không? 

Trả lời: 

Việc thu hồi đất của gia đình bà đã thực hiện từ năm 2009-2010, liên quan 

đến nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau (như Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, Văn phòng đăng ký 

đất đai thuộc Sở Tài nguyên và môi trường, UBND phường Đề Thám…). Do 

vậy, để giải quyết được ý kiến đã nêu, cần sự phối hợp giữa nhiều cơ quan và 

xem xét kỹ các hồ sơ, tài liệu liên quan. Đề nghị gia đình tập hợp các giấy tờ 



liên quan, đến Ban Tiếp công dân thành phố (vào ngày 02 và 18) hàng tháng để 

được hướng dẫn theo quy định. 

4. Lĩnh vực đầu tư xây dựng, quy hoạch, giải phóng mặt bằng 

(12) Đường giao thông tại khu đô thị Đề Thám đã xuống cấp đề nghị cấp 

trên xem xét thực hiện sửa chữa nâng cấp. 

Trả lời:  

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã xây dựng danh mục cải tạo 

sửa chữa nâng cấp các công trình trên địa bàn thành phố năm 2023 trong đó có 

công trình: Cải tạo, nâng cấp đường khu tái định cư khu đô thị mới Đề Thám (tổ 

dân phố 2), phường Đề Thám (giai đoạn 1) mà cử tri nêu, gửi UBND tỉnh theo 

kế hoạch. Nếu UBND tỉnh cân đối được nguồn và cấp kinh phí, UBND thành 

phố sẽ triển khai thực hiện sửa chữa nâng cấp, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. 

(13) Khu đô thị Đề Thám theo quy hoạch ban đầu là có trường học nhà trẻ 

và bãi đỗ xe… Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xây dựng công trình 

nào mong muốn cấp trên sớm xây dựng các thiết chế cơ sở hạ tầng theo như quy 

hoạch. 

Trả lời:  

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Tại Quyết định số 2481/2006/QĐ-XD-UBND 

ngày 29/12/2006 của UBND thành phố về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết khu 

tái định cư thị xã (công trình: Khu đô thị mới, xã Đề Thám, thị xã Cao Bằng giai 

đoạn I) thì tại đồ án quy hoạch này có hai khu chức năng là chợ và trường học 

được bố trí gần nhau, tuy nhiên trong quá trình thực hiện quy hoạch, UBND 

thành phố nhận thấy chức năng chợ và trường học gần nhau sẽ không đảm bảo 

vệ sinh môi trường, công năng hoạt động,…  cùng tốc độ phát triển đô thị khu 

vực Sông Hiến, Đề Thám trong những năm gần đây, với việc UBND tỉnh đã quy 

hoạch, đầu tư tuyến đường Võ Nguyên Giáp và các dự án PTĐT dọc 2 bên 

đường thì chức năng chợ và trường học tại Khu TĐC Đề Thám cần được xem 

xét, đánh giá lại vì tại các Dự án phát triển đô thị Bắc Sông Hiến, Dự án phát 

triển đô thị 7A và 14A là các khu liền kề đều đã có chức năng chợ và trường học 

phục vụ cho nhu cầu của người dân khu vực trong đó có cả Khu tái định cư Khu 

đô thị mới Đề Thám.  

 (14) Thửa đất 287, tờ bản đồ 122, có diện tích 5445m2 theo quy hoạch là 

khu cảnh quang cây xanh, sân chơi (ngay cạnh nhà văn hoá tổ 2, phường Đề 

Thám) của khu tái định cư, Tổ đã trình UBND phường, phường đã trình UBND 

thành phố. Đề nghị UBND thành phố sớm có kế hoạch cụ thể đầu tư. 

Trả lời:  

Khu đất mà cử tri nêu trên, UBND Thành phố có Công văn số số 

2753/UBND-TNMT ngày 11/11/2022 về việc tạm giao thửa đất do nhà nước 

quản lý trong khu tái định cư Khu đô thị mới Đề Thám cho UBND phường Đề 

Thám quản lý. UBND thành phố sẽ chỉ đạo UBND phường nghiên cứu, trình 

phương án đầu tư gửi UBND thành phố để xem xét, quyết định. 



(15) Công trình Miếu di tích Khau Roọc (Tổ 12, phường Đề Thám) là di 

tích cấp tỉnh được giao cho UBND thành phố và phường quản lý, hiện nay công 

trình đã xuống cấp, bia ghi nội dung, nền xi măng đã nứt, lún,... không đảm bảo 

mỹ quan xứng tầm công trình di tích. Năm 2020 Ủy ban nhân dân phường đã có 

tờ trình Ủy ban nhân dân thành phố về việc cải tạo sửa chữa tôn tạo lại di tích 

đến nay vẫn chưa được trả lời hàng bằng văn bản. Đề nghị Ủy ban nhân dân 

thành phố, Sở văn hóa, UBND tỉnh quan tâm phân bổ nguồn kinh phí cải tạo sửa 

chữa công trình tâm linh lịch sử này để thực sự xứng tầm với di tích là địa chỉ đỏ 

giáo dục truyền thống cách mạng. 

Trả lời: 

Di tích lịch sử cách mạng Miếu Khau Roọc là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh 

nói chuyện với cán bộ và lãnh đạo tỉnh Cao Bằng về nghị quyết Đại hội Đảng 

lần thứ II, tháng 2/1951. Được UBND tỉnh Cao Bằng công nhận là di tích lịch sử 

cấp tỉnh tại Quyết định số 520/QĐ-VX-UB ngày 19/4/2001. Tiếp thu ý kiến của 

cử tri, UBND Thành phố đã chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức khảo 

sát, lập hồ sơ đánh giá hiện trạng di tích để làm cơ sở đề nghị cấp có thẩm quyền 

xem xét, quyết định. UBND Thành phố sẽ tiếp tục trình UBND tỉnh, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch xem xét chủ trương phục hồi và tôn tạo di tích lịch sử 

cách mạng Miếu Khau Roọc. Để bảo vệ di tích lịch sử cách mạng đã được xếp 

hạng, trước mắt yêu cầu UBND phường Đề Thám quan tâm thực hiện công tác 

vệ sinh, phát quang cây cỏ thuộc phạm vi khu vực di tích, đồng thời thông báo 

tới các hộ gia đình hiện đang sinh sống tại phần di tích chưa được xếp hạng 

không tổ chức san lấp mặt bằng, thi công xây dựng thuộc phần đất của di tích đã 

được khoanh vùng bảo vệ. 

(16) Dự án kè Sông Bằng chống sạt lở ổn định dân cư Cao Bình, xã Hưng 

Đạo ở giai đoạn 1 (giai đoạn cuối tuyến kè) phần đất bãi bồi ven sông không có 

bìa đỏ Ban quản lý dự án có chi trả tiền hỗ trợ nhân dân có công khai phá, gìn 

giữ với mức 50% số tiền theo giá đất quy định hiện hành. Tuy nhiên các hộ dân 

bên phải bờ kè thuộc khu đất Nam Phong 1 đến nay chưa được đền bù. Đề nghị 

cấp trên xem xét giải quyết. 

Trả lời: 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND Thành phố đã giao cơ quan chuyên môn rà 

soát. Kết quả cho thấy, cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố đã thực hiện 

chi trả tiền hỗ trợ đất bãi bồi ven sông cho 11 hộ gia đình đủ điều kiện được hỗ 

trợ thuộc xóm Nam Phong 1 (bờ phải của tuyến kè) vào ngày 09/11/2022 với 

tổng số tiền hỗ trợ 14.124.300 đồng. 

(17) Hiện nay một số quỹ đất dôi dư, đất công do các cấp quản lý không 

chặt chẽ để người dân lấn chiếm, ví dụ như thửa đất khoảng 600 mét vuông tại 

Tổ 9 được quy hoạch là khu sân chơi Tổ 9, phường Đề Thám nguồn gốc là đất 

công đất (đường xuống sông bến phà cũ từ ngày xưa ra có từ thời Pháp).Hiện 

nay hộ bà Phạm Thị Gái trồng cây lên trên thửa đất trên, Tổ đã thực hiện lấy các 

ý kiến của khu dân cư trong đó có ý kiến của các cụ cao niên sinh sống tại khu 

dân cư để xác định nguồn gốc, Phường đã họp đối thoại với hộ dân lấn chiếm và 



đã thống nhất đo đạc để xác định ranh giới và hộ lấn chiếm nhất trí giải tỏa cây 

cối hoa màu để trả lại. Đề nghị cơ quan chức năng xác định ranh giới để giao 

cho cho tổ quản lý và thi công sân chơi công cộng. 

Trả lời: 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, theo quy định tại khoản 1 điều 164, khoản 2 

điều 8 và khoản 2 Điều 141 Luật đất đai 2013, thì trách nhiệm và thẩm quyền 

thuộc UBND cấp xã quản lý đất sử dụng vào mục đích công cộng, đất chưa 

giao, chưa cho thuê tại địa phương bao gồm đất bãi bồi, ven sông ven biển và 

đất chưa sử dụng thuộc địa phận xã, phường, thị trấn. 

Hàng năm, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND các xã phường tiến hành 

rà soát đất công, đất dôi dư, đất thuộc nhà nước quản lý để lập hồ sơ pháp lý 

và đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thành phố để thực hiện các 

thủ tục giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng 

dân cư, hộ gia đình, cá nhân, … theo quy định. Qua kiểm tra, thửa đất cử tri 

nêu, UBND phường Đề Thám chưa có báo cáo, đề xuất đối với thửa đất trên, 

trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ chỉ đạo UBND phường Đề Thám lập 

hồ sơ pháp lý đối với thửa đất cử tri phản ánh, thực hiện đo đạc, xác định ranh 

giới để đưa đất vào quản lý được hiệu quả. 

(18) Gia đình tôi đã bị thu hồi đất để thực hiện các dự án làm đường tránh,  

bưu điện tỉnh, Trung tâm chỉ huy công an tỉnh, sắp tới chuẩn bị thu hồi hết làm 

khu tái định cư mới. Hiện nay gia đình tôi mất hết đất canh tác chỉ còn nhà ở, 

các con không có công ăn việc làm, vậy tôi bị thu hồi hết đất như vậy có được 

cấp cho Tái định cư không? 

Trả lời: 

Theo quy định của Luật đất đai và các nghị định hướng dẫn thi hành, thì 

việc khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp sẽ không được xem xét giao đất TĐC 

(chỉ được hưởng các chính sách hỗ trợ đối với đất nông nghiệp). 

Tuy nhiên, đối vói trường hợp cụ thể của gia đình (theo trình bày là do bị 

thu hồi hết đất nông nghiệp tại nhiều dự án) trong quá trình thực hiện thu hồi 

đất, UBND Thành phố sẽ xem xét, đánh giá cụ thể, nếu có đủ căn cứ sẽ đề xuất 

với UBND Tỉnh cho chủ trương thực hiện, đảm bảo người dân có thể ổn định 

cuộc sống, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. 

 (19) Công trình kè bờ phải Sông Bằng đoạn từ đầu cầu Bằng Giang 

ngược lên cầu Treo (Nước Giáp), đề nghị cấp có thẩm quyền: Xây dựng thêm 01 

nhà vệ sinh công cộng để phục vụ nhân dân và du khách; Hoàn thiện lan can bảo 

vệ lối lên xuống sông để đảm bảo an toàn cho nhân dân.  

Trả lời: 

Dự án Đập dâng nước và kè chống sạt lở bờ, bảo vệ dân cư bờ phải Sông 

Bằng, phường Hợp Giang- phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng (Giai đoạn 

I) được xây dựng tuyến kè chống sạt lở có tác dụng bảo vệ chống xói lở bờ sông, 

bảo vệ dân cư bờ phải Sông Bằng. Đồng thời tuyến kè cũng giúp cải tạo cảnh 

quan hai bên bờ sông, kết hợp với tuyến đường dẫn và cầu dẫn để nối liên tục 



tuyến phố đi bộ dọc bờ sông, góp phần phát triển ngành du lịch và dịch vụ của 

thành phố Cao Bằng. Lan can bảo vệ lối lên xuống sẽ được hoàn thiện trước khi 

công trình được bàn giao đưa vào sử dụng trong quý I/2023. Đối với việc xây 

dựng thêm nhà vệ sinh công cộng để phục vụ nhân dân và du khách, UBND 

Thành phố sẽ nghiên cứu, đánh giá và cân đối kinh phí để thực hiện nếu thấy phù 

hợp tại dự án khác. 

 (20) Hiện nay đoạn đường cạnh chợ tạm Sông Bằng, từ cổng điện lực 

xuống đến bờ kè Sông Bằng (dài khoảng 600m) rất mất vệ sinh và ô nhiễm môi 

trường người dân đi chợ vứt rác ra và đi vệ sinh gây mất vệ sinh môi trường là 

nơi các đối tượng tệ nạn sử dụng. Đề nghị hội đồng nhân dân tỉnh xem xét đầu 

tư sửa chữa nâng cấp đoạn đường trên. 

Trả lời:  

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Đoạn đường mà cử tri nêu trên đang nằm trong 

mặt bằng Đồ án quy hoạch chi tiết lô đất khu vực Bến xe cũ và Trạm quản lý 

đường thủy nội địa Cao Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/500. 

Khu đất bến xe cũ hiện đang trong quá trình tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu 

tư để thực hiện xây dựng dự án theo quy hoạch, sau khi lựa chọn được nhà đầu 

tư sẽ triển khai thi công xây dựng tuyến đường nêu trên. 

(21) Việc cấp đất xây dựng nhà văn hóa liên Tổ 9, 11 phường Sông Bằng 

cử tri đã đề nghị và Ủy ban nhân dân phường Sông Bằng đã có kiến nghị lên các 

cấp có thẩm quyền cụ thể là đã có tờ trình, đề án đề nghị cấp trên nghiên cứu 

giải quyết cấp đất để xây dựng nhà văn hóa liên tổ nhưng đến nay từ năm 2020 

vẫn chưa có kết quả cụ thể. Vậy việc cấp đất và chủ trương xây mới nhà văn hóa 

liên tổ 9 và 11 phường Sông Bằng có vướng mắc gì nay nhân dân đang mong 

đợi và chính quyền các phường cũng đang chờ cấp có thẩm quyền giải quyết. 

Trả lời: 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, hiện tại UBND thành phố đã trình UBND tỉnh 

tại Tờ trình số 340/TTr-UBND ngày 02/12/2022 về việc giới thiệu địa điểm xây 

dựng công trình Nhà văn hoá liên tổ 9 và tổ 11 phường Sông Bằng, thành phố 

Cao Bằng. Hiện nay, UBND tỉnh đang giao cho các sở ngành liên quan tham 

mưu, giải quyết. Sau khi có chủ trương chấp thuận địa điểm của tỉnh, UBND 

thành phố sẽ thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. 

(22) Đề nghị UBND thành phố và tỉnh sớm cho chủ trương cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 42 hộ dân xung quanh mặt bằng khu dân 

cư Phường Tân Giang (Tổ 17 cũ). Ngày 31/12/2020 UBND tỉnh đã có quyết 

định số 2963/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 24/9/1994 

của UBND tỉnh về thu hồi đất đai phê duyệt mặt bằng quy hoạch phân lô xây 

dựng khu dân cư phường Tân Giang. Từ đo đến nay UBND phường đã hai lần 

đo dạc cho nhân dân kê khai, họp dân lấy ý kiến (lần 2 đầu năm 2022) nhưng 

đến nay vẫn chưa có ý kiến gì. 

Trả lời: 

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND thành phố trả lời như sau:  



Đối với khu đất cử tri đang ý kiến, Uỷ ban nhân dân thành phố đã chỉ 

đạo UBND phường Tân Giang tổ chức lấy phiếu ý kiến khu dân cư, hiện nay 

đang trong quá trình thu thập, tổng hợp hồ sơ về nguồn gốc, thời điểm sử dụng 

đất. Đề nghị nhân dân tích cực chủ động phối hợp với UBND phường Tân 

Giang để hoàn thiện hồ sơ. Sau khi đầy đủ hồ sơ, UBND Thành phố sẽ trình 

UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện. Trong thời gian tới, UBND Thành phố 

sẽ tiếp tục đôn đốc UBND phường Tân Giang sớm hoàn thiện hồ sơ. 

(23) Đề nghị cơ quan chức năng đầu tư xây dựng cống thoát nước dọc 

đường Hoàng Đình Giong (từ đầu cầu Sông Hiến xuống Miếu Ông Công). 

Trả lời:  

Hiện trạng khu vực trên mặt đường và vỉa hè có độ dốc lớn, nước ở khu 

vực đó chủ yếu là nước mưa mỗi khi trời mưa, toàn bộ lượng nước này đã 

được thoát vào rãnh thoát nước của tuyến đường Phố Cũ, bình thường không 

có hiện tượng ứ đọng nước đoạn đường trên. Do vậy việc đầu tư xây dựng 

cống thoát nước dọc đường Hoàng Đình Giong (từ đầu cầu Sông Hiến xuống 

Miếu Ông Công) như ý kiến cử tri nêu trên là chưa thật sự cần thiết, cần 

nghiên cứu kỹ và có đánh giá cụ thể nên UBND Thành phố chưa xem xét đầu 

tư trong thời gian này. 

 (24) Đề nghị cấp có thẩm quyền thực hiện quy hoạch, xây dựng tuyến 

đường sau khán đài B sân Vận động Thành phố để phục vụ nhân dân. 

Trả lời:  

Tuyến đường mà cử tri nêu trên đã có trong đồ án Quy hoạch chi tiết 

phường Hợp Giang với chiều rộng 8,5m ÷ 11,5m trong đó lòng đường rộng 

4,5m ÷ 5,5m, vỉa hè 2x(2 ÷ 3)m; Qua kiểm tra hiện trạng thực tế tuyến đường 

sau khán đài B sân Vận động Thành phố rộng từ 1,5m ÷ 4,5m và có khoảng 18 

nhà dân với chiều cao 1÷3 tầng theo dọc tuyến đường (nằm trong quy hoạch). 

Để thực hiện xây dựng tuyến đường trên theo quy hoạch cần đền bù và giải 

phóng mặt bằng trong đó kinh phí đầu tư và giải phóng mặt bằng rất lớn. Do 

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. Hiện nay Thành phố vẫn đang tìm các 

nguồn kinh phí từ nguồn lực của Thành phố, của cấp trên, nguồn xã hội hóa... để 

thực hiện, khi có được nguồn kinh phí thì Thành phố sẽ triển khai thực hiện 

ngay. 

5. Lĩnh vực khác  

(25) Đề nghị thành phố quan tâm đến những phản ánh của người dân phản 

ánh trên ứng dụng Cao Bằng Smart, Tôi thực hiện phản ánh được hơn 1 tháng về 

mặt đường hỏng nhưng không thấy có phản hồi, chính quyền địa phương chưa 

xử lý.  

Trả lời: 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND Thành phố đã giao cơ quan chuyên môn 

phụ trách kiểm tra việc phản ánh của người dân trên ứng dụng Cao Bằng Smart. 

Qua kiểm tra cho thấy, chưa ghi nhận ý kiến phản ánh về mặt đường hỏng của 



người dân trên ứng dụng. UBND Thành phố đã liên hệ trực tiếp với công dân có 

phản ánh nêu trêu và chỉ đạo phòng Quản lý đô thị tiến hành khắc phục, sửa 

chữa mặt đường hư hỏng, đảm bảo việc đi lại của nhân dân được thuận tiện. 

Hiện nay, khu vực mặt đường mà cử tri đã nêu trên đã được UBND thành phố 

xử lý xong. 

(26) Hiện nay giao việc thu thuế phi nông nghiệp giao cho các bí thư chi 

bộ tổ dân phố, tuy nhiên các bí thư chi bộ không nắm được số hộ kinh doanh, 

thực hiện việc thu thuế theo danh sách Chi cục Thuế cung cấp không chính xác, 

khi thực hiện thu thì mức thu thường xuyên điều chỉnh giảm, dẫn đến khó khăn 

trong công tác này. Đề nghị ủy nhiệm thu thuế đất phi nông nghiêp. 

Trả lời: 

Về nội dung ý kiến  của cử tri nêu trên,  Chi cục Thuế Thành phố trả lời ý 

kiến như sau: 

1. Về thực hiện việc thu thuế theo danh sách Chi cục Thuế cung cấp không 

chính xác, khi thực hiện thu thì mức thu thường xuyên điều chỉnh giảm, dẫn đến 

khó khăn trong công tác này. 

 Căn cứ điểm 1.1 khoản 1 điều 16 Điểm  và điểm 1.1 Khoản 1 Điều 17 

Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

về thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp quy định: 

 “Điều 16. Khai thuế  

1. Nguyên tắc khai thuế:  

 1.1. NNT có trách nhiệm khai chính xác vào Tờ khai thuế các thông tin 

liên quan đến NNT như: tên, số CMT, mã số thuế, địa chỉ nhận thông báo thuế;  

Các thông tin liên quan đến thửa đất chịu thuế như diện tích, mục đích sử dụng. 

Nếu đất đã được cấp Giấy chứng nhận thì phải khai đầy đủ các thông tin trên 

Giấy chứng nhận như số, ngày cấp, số tờ bản đồ, diện tích đất, hạn mức (nếu 

có). 

 Đối với hồ sơ khai thuế đất ở của hộ gia đình, cá nhân, UBND cấp xã 

xác định các chỉ tiêu tại phần xác định của cơ quan chức năng trên tờ khai và 

chuyển cho Chi cục Thuế để làm căn cứ tính thuế. 

Đối với hồ sơ khai thuế của tổ chức, trường hợp cần làm rõ một số chỉ 

tiêu liên quan làm căn cứ tính thuế theo đề nghị của cơ quan Thuế, cơ quan Tài 

nguyên và Môi trường có trách nhiệm xác nhận và gửi cơ quan Thuế.” 

 

 “Điều 17. Nộp thuế  

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân. 

1.1. Căn cứ Tờ khai của NNT đã có xác nhận của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền, cơ quan thuế tính, lập Thông báo nộp thuế  theo mẫu số 01/TB-

SDDPNN ban hành kèm theo Thông tư  này.  



Chậm nhất là ngày 30 tháng 9 hàng năm, Cơ quan thuế có trách nhiệm 

gửi Thông báo nộp thuế tới NNT.  

Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thông 

báo nộp thuế của cơ quan thuế, NNT có quyền phản hồi (sửa chữa, khai bổ 

sung) về các thông tin trên Thông báo và gửi tới nơi nhận hồ sơ khai thuế. Cơ 

quan thuế có trách nhiệm trả lời trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được ý kiến phản hồi của NNT. Trường hợp NNT không có ý kiến phản hồi thì 

số thuế đã ghi trên Thông báo được coi là số thuế phải nộp.” 

Căn cứ quy định trên sau khi tiếp nhận hồ sơ khai thuế đất sử dụng đất phi 

nông nghiệp của người nộp thuế có xác nhận của UBND xã, phường gửi đến Chi 

cục Thuế thành phố. Chi cục Thuế đã lập bộ và tính thuế đúng theo quy định. 

Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau nên có một số thông báo thuế chưa 

chính xác, sau khi tiếp nhận ý kiến phản hồi của người nộp thuế, Chi cục Thuế 

đã rà soát đối chiếu lại với hồ sơ khai thuế. Đối với trường hợp sai sót do người 

nộp thuế kê khai, cơ quan thuế đã hướng dẫn người nộp thuế thực hiện kê khai 

bổ sung theo đúng quy định, trường hợp sai xót do xử lý dữ liệu trên ứng dụng 

quản lý thuế, Chi cục Thuế điều chỉnh, cập nhật lại số liệu và in thông báo bổ 

sung cho người nộp thuế 

2. Về Ủy nhiệm thu thuế thuế đất sử dụng phi nông nghiệp. 

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 39 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP của Chính 

phủ quy định Chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. 

“Điều 39. Ủy nhiệm thu thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà 

nước do cơ quan quản lý thu thuế quản lý thu 

1. Các trường hợp ủy nhiệm thu 

a. Cơ quan quản lý thu thuế ủy nhiệm cho tổ chức, cơ quan quản lý nhà 

nước thu các khoản thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đối 

với cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh.” 

Tại điểm 4.2 Khoản 4 Điều 17 Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 

11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp 

quy định: 

“4. Tổ chức thu, nộp thuế: 

… 

4.2. Đối với đất ở của các hộ gia đình, cá nhân, Chi cục Thuế có thế ủy 

nhiệm cho UBND các cấp thực hiện thu thuế của người nộp thuế. Phạm vi ủy 

nhiệm, trách nhiệm của cơ quan thuế và đơn vị ủy nhiệm thu thực hiện theo quy 

định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành”. 

Căn cứ các quy định trên Chi cục Thuế đã ký hợp đồng Ủy nhiệm thu với 

các đơn vị UBND xã, phường trên địa bàn về khoản thu thuế sử dụng đất phi 

nông nghiệp.  



Trên đây là báo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, 

HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 của UBND thành phố 

Cao Bằng. Kính trình HĐND thành phố xem xét, tổng hợp theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- 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 Thành phố; 

- TT Đảng ủy; HĐND; LĐ UBND các xã, phường; 

- Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

    

 

 

 

Nguyễn Minh Châu 
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