UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1815/UBND-BTCD

Cao Bằng, ngày 30 tháng 5 năm 2019

V/v trả lời đơn khiếu nại của
Hoàng Thị Nọa, Tổ 2,
Phường Đề Thám, TPCB

Kính gửi: Bà Hoàng Thị Nọa, trú tại: Tổ 2, phường Đề Thám,
thành phố Cao Bằng.

Ngày 22/5/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà
Hoàng Thị Nọa (chồng là ông Nông Văn Chương đã chết năm 2016), trú tại Tổ
02, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng khiếu nại về việc thu
hồi đất, bồi thường tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của gia đình để thực
hiện dự án Đường tránh Quốc lộ 3 và Khu tái định cư 3 Đề Thám.
Sau khi xem xét nội dung đơn và hồ sơ vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh trả
lời bà Hoàng Thị Nọa, như sau:
Việc khiếu nại của ông Nông Văn Chương đã được Chủ tịch UBND tỉnh
giải quyết tại Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2010, trong
đó không chấp nhận các nội dung khiếu nại của ông Nông Văn Chương về việc
áp giá đền bù đất khi thu hồi làm Đường tránh Quốc lộ 3 và Khu tái định cư 3.
Đến ngày 05/5/2010 UBND tỉnh tiếp tục nhận được đơn khiếu nại của ông Nông
Văn Chương, không đồng ý với Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 08/4/2010
của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Nông Văn
Chương, UBND tỉnh đã giao cho Thanh tra tỉnh kiểm tra, xem xét lại vụ việc.
Sau khi kiểm tra, không có tình tiết mới phát sinh làm thay đổi hướng giải quyết
vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1116/UBND-NC ngày
11/6/2010 trả lời cho ông Chương biết và chấp hành Quyết định giải quyết của
Chủ tịch UBND tỉnh.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trả lời bà Hoàng Thị Nọa biết và thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh (đ/c Thảo);
- CVP, PCVP UBND tỉnh (đ/c Chỉnh);
- Thanh tra tỉnh;
- UBND thành phố;
- CV: (Kh);
- Lưu: VT, TD. Bản giấy (3b)
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