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Kính gửi: Bà Bế Thị Cần, trú tại tổ dân phố Hưng Long, 

thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa 

 

Ngày 22/10/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng nhận 

được đơn kiến nghị của bà Bế Thị Cần, trú tại tổ dân phố Hưng Long, thị trấn Tà 

Lùng huyện Quảng Hòa. Nội dung đơn: Bà Bế Thị Cần kiến nghị cơ quan có thẩm 

quyền xem xét, giải quyết cấp đất tái định cư cho gia đình bà khi thu hồi đất thực 

hiện dự án làm chợ thực phẩm nông sản thị trấn Tà Lùng (đơn đề ngày 18/10/2021). 

Sau khi xem xét nội dung đơn, hồ sơ vụ việc và căn cứ các quy định của pháp 

luật, thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao, Ban Tiếp công dân tỉnh trả lời và 

hướng dẫn bà Bế Thị Cần như sau: 

Việc bà Bế Thị Cần đề nghị được cấp đất tái định cư khi thu hồi đất thực hiện 

dự án làm chợ thực phẩm nông sản thị trấn Tà Lùng đã được UBND huyện Quảng 

Hòa xem xét và giải quyết tại Công văn số 674/UBND-TNMT ngày 21/9/2020, về 

việc trả lời đơn đề nghị của bà. 

Nếu bà Bế Thị Cần không đồng ý với nội dung trả lời của UBND huyện 

Quảng, căn cứ quy định tại Điều 7 Luật Khiếu nại năm 2011 “Khi có căn cứ cho 

rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực 

tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến 

người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính 

hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành 

chính”, thì bà có quyền gửi đơn khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch UBND huyện Quảng 

Hòa để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật hoặc khởi kiện vụ án 

hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. 

Ban Tiếp công dân tỉnh trả lời và hướng dẫn bà Bế Thị Cần biết và thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Thảo) 

- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP; CV: KT (Tuệ); BTCD; 

- UBND huyện Quảng Hòa; 

- Lưu: VT, TD (Dg, 02b).  
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