
VP UBND TỈNH CAO BẰNG 

BAN TIẾP CÔNG DÂN 

 

Số:          /VP- BTCD 

V/v chuyển đơn kiến nghị của bà 

Nguyễn Thị Liễu, phường Sông 

Hiến, TP Cao Bằng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày           tháng   8   năm 2020 

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Liễu, địa chỉ tổ 

12, phường Sông Hiến (hiện nay tạm trú tại Số nhà 003, tổ 14, phường Sông 

Hiến), thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (Đơn đề ngày 3/8/2020). 

Nội dung đơn: Gia đình bà có đất bị thu hồi thực hiện Dự án đường phía 

Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng. Năm 2019, sau khi nhận được quyết 

định về việc phê duyệt phương án dự toán bồi thường và hỗ trợ 01 lô tái định cư 

của UBND thành phố Cao Bằng, gia đình đã chấp hành mọi quy định của nhà 

nước nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng theo quy định của dự án và đã đi bốc 

thăm lô tái định cư. Tuy nhiên, ngày 24/4/2020, gia đình bà nhận được Thông 

báo số 47/TB-HĐBT của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư về việc hủy 

bỏ phương án cấp tái định cư và truy thu tiền thuê nhà ở tạm của hộ gia đình bà 

Nguyễn Thị Liễu. Bà đã gửi đơn kiến nghị và được làm việc với Hội đồng bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố.  

Tại buổi làm việc ngày 3/6/2020, Tổ công tác đã trao đổi với gia đình và 

đưa ra phương án xem xét hỗ trợ gia đình 01 lô tái định cư tại khu Tái định cư 

Duyệt Trung. Gia đình bà không nhất trí với phương án trên và kiến nghị được 

hỗ trợ 01 lô tái định cư tại mặt bằng khu tái định cư 1 Sông Hiến theo hình thức 

quy đổi đất, số diện tích quy đổi không đủ 01 lô tái định cư tối thiểu gia đình 

nhất trí nộp tiền theo đơn giá do UBND tỉnh quy định. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân 

tỉnh chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Liễu đến Chủ tịch UBND thành phố để 

được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo 

quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh (Đ/c Thảo) (B/c);       Bản 

- CVP, PCVP (Đ/c Chỉnh);                             điện 

- CV NĐ, BTCD;                                             tử 

- Bà Nguyễn Thị Liễu (để biết); 

- Lưu: VT, BTD (D, 04b). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Chỉnh 
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