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Kính gửi: Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai. 
 

 Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố được UBND thành phố Lào Cai 

giao nhiệm vụ tham mưu và giải quyết nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Thanh 

Nga, địa chỉ Tổ 3, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. 

Nội dung đơn đề nghị: (1). Đề nghị xem xét dự án San gạt mặt bằng và 

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Sơn Mãn, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai theo 

Quy hoạch trạm biến áp được đặt tại lô số TBA-LK1, tuy nhiên thực tế đang 

thưc hiện đang xây dựng trạm biến áp tại vị trí trên mặt cống hộp CX2 không 

đúng so với quy hoạch, vị trí này gần với lô đất mà gia đình đã được bốc thăm 

xác định vị trí, do vậy gia đình đề nghị được chuyển vị trí giao đất sang vị trí 

khác cùng tuyến đường, có diện tích tương đương ký hiệu TBA-LK1 thay cho lô 

đất số 01- Lk3 mà gia đình đã được bốc thăm xác định vị trí. (2). Đề nghị xem 

xét gia đình tôi đã di chuyển bàn giao mặt bằng theo Quyết định thu hồi đất số 

2773/QĐ-UBND từ tháng 11/2019 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được mặt 

bằng tái định cư. 

Sau khi xem xét nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Nga thấy rằng, các 

kiến nghị, đề nghị đều thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ban QLDA.ĐTXD tỉnh 
Lào Cai. Cụ thể: Ngày 16/7/2021 Ban tiếp công dân thành phố đã tổ chức buổi họp 

cùng các cơ quan (Ban QLDAXD.ĐT tỉnh Lào Cai; TT.PTQĐ thành phố; Phòng 
TN&MT thành phố; UBND xã Vạn Hoà và hộ gia đình ông Nguyễn Anh Đức, vợ bà 

Nguyễn Thị Thanh Nga, Tổ 3, phường Kim Tân). Tại buổi họp các thành phần tham 
gia buổi họp đã thống nhất các nội dung sau: 

1. Đối với nội dung giao đất TĐC: Ban QLDA sẽ bàn giao mặt bằng cho 
UBND thành phố để thực hiện thủ tục giao đất tái định cư cho hộ gia đình bà 
Nguyễn Thị Thanh Nga (Thời gian xong trước ngày 30/7/2021).  

2. Đối với nội dung liên quan đến việc xây dựng trạm biến áp không đúng 
vị trí theo Quy hoạch của dự án. Đề nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh cung 

cấp: Giấy mời, biên bản, văn bản liên quan đến việc công bố hồ sơ dự án điều 
chỉnh vị trí lắp đặt trạm biến áp. Căn cứ hồ sơ do Ban QLDA cung cấp, Ban 
QLDA tổ chức mời các thành phần liên quan xuống thực địa để giải quyết (thời 
gian xong trước ngày 30/7/2021). 

 Tuy nhiên đến nay Ban QLAD Đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai chưa thực 

hiện nội dung trên. 



Để TT.PTQĐ thành phố có cơ sở tham mưu UBND thành phố giải quyết, trả 

lời đơn đề nghị của hộ bà Nguyễn Thị Thanh Nga. Trung tâm PTQĐ thành phố đề 

nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai phối hợp thực hiện. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 
- Lãnh đạo UBND Tp (b/c); 
- Ban tiếp công dân Tp; 

- Phòng TN&MT; 
- UBND xã Vạn Hòa; 

- Lưu: VT (Thanh).                
  

                                                                                                                 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Phạm Anh Hùng 
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