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THÔNG BÁO 

Kết luận tại kỳ tiếp công dân ngày 18/8/2022 

 

 

Ngày 18/8/2022, 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 Nguyễn Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND thành 

phố, đại diện UBMTTQ thành phố và đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên 

môn UBND thành phố: Văn phòng HĐND và UBND, 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 Bế Văn Thịnh – Tổ 6, phường Đề Thám 

 - Nội dung phản ánh, kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố sớm thực hiện 

thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông và đề nghị 

xem xét chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất đối với gia đình ông. 

 - Kết luận: Giao phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tham mưu văn 

bản thông báo tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Bế Văn 

Thịnh biết; đồng thời tham mưu văn bản gửi UBND tỉnh xin ý kiến áp dụng chính 

sách miễn giảm tiền sử dụng đất đối với trường hợp ông Thịnh trước ngày 

25/8/2022. 

2. Vụ việc bà Vương Thị Gái - Tổ 12, phường Sông Hiến 

 - Nội dung phản ánh, kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố sớm xem xét 

thanh toán số tiền đền bù còn lại cho gia đình bà. 

 - Kết luận:   

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì phối hợp với Trung 

tâm phát triển quỹ đất kiểm tra lại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đối với gia đình ông Hà Văn Dân. 

Giao Trung tâm phát triển quỹ đất và Giải phòng mặt bằng thành phố chủ 

trì phối hợp với các cơ quan liên quan xác định lại diện tích, ranh giới; trên cơ sở 



2 
 

kết quả kiểm tra, hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy 

định.   

 3. Vụ việc bà Mã Thị Duyên, ông La Văn Hải - Tổ 9, phường Tân Giang 

 - Nội dung phản ánh, kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố trả lời thửa đất 

bà có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất đủ điều kiện để thực hiện thủ tục 

chuyển mục đích sử dụng đất hay không?  

 - Kết luận: Qua kiểm tra, đối chiếu các mặt bằng quy hoạch hiện nay đã thu 

thập được, thửa đất của gia đình ông, bà đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất là đúng quy định. Do vậy thửa đất ông, bà có nhu cầu chuyển mục đích 

sử dụng đất đủ điều kiện thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, đề nghị 

ông bà nộp hồ sơ thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tại bộ phận một 

cửa UBND thành phố theo quy định. 

  4. Vụ việc bà Đoàn Thị Bích – Xóm Nam Phong 3, xã Hưng Đạo 

 - Nội dung phản ánh, kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố xem xét, kiểm 

tra lại việc kiểm đếm tài sản, vật kiến trúc; tỷ lệ giảm trừ của các hạng mục xây 

dựng tại các thời điểm và thời gian thi công tuyến cống chống ngập gần nhà bà 

tại ngã tư đường 58 và Quốc lộ 3. 

 - Kết luận: UBND thành phố tiếp nhận nội dung phản ánh của công dân. 

Đề nghị bà Bích kê khai lại tài sản, vật kiến trúc theo trình tự thủ tục có xác nhận 

của tổ, xóm, UBND xã gửi Trung tâm phát triển quỹ đất và Giải phòng mặt bằng 

thành phố. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất và Giải phóng mặt bằng thành phố 

tiến hành kiểm đếm, xác định lại. 

 Đối với thời gian thi công tuyến cống chống ngập phụ thuộc vào tiến độ 

giải phóng mặt bằng. Đề nghị gia đình bà vận động các hộ gia đình có liên quan 

thống nhất, đồng thuận giải phòng mặt bằng để sớm thi công tuyến cống. 

 5. Vụ việc bà Lãnh Thị Tới, bà Lê Thị Kênh – Tổ 5, phường Duyệt 

Trung. 

 - Nội dung phản ánh, kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố xem xét cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình hai bà. 

- Kết luận: Đề nghị hai bà cung cấp giấy tờ, tài liệu có liên quan đến thửa 

đất đến phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố và UBND phường Duyệt 

Trung; trên cơ sở đó UBND thành phố sẽ tiếp tục xem xét giải quyết. 

6. Vụ việc bà Hoàng Thị Việt, bà Hoàng Kim Quý - Tổ 8, phường Hợp 

Giang 

- Nội dung phản ánh, kiến nghị: Đề nghị UBND thành phố xem xét cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình hai bà. 

- Kết luận: Giao phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì phối 

hợp với phòng Quản lý đô thị thành phố và UBND phường Hợp Giang củng cố 

hồ sơ, kiểm tra thực địa xác định rõ vị trí ranh giới; trên cơ sở kết quả kiểm tra 
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xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân (nếu đủ điều kiện) 

đồng thời tham mưu văn bản trả lời cho công dân biết trước ngày 15/9/2022. 

Trên đây là Thông báo kết luận tại kỳ tiếp công dân ngày 18/8/2022. 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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