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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH CAO BẰNG 

 

Số:            /UBND-BTCD 

V/v chuyển đơn khiếu nại của ông 

Mạc Văn Mến, giám đốc Doạnh 

nghiệp tư nhân Mộc Hương. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

Cao Bằng, ngày       tháng 9  năm 2020 

 

Kính gửi: Chủ tịch  Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình 

Ông Mạc Văn Mến, giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Mộc Hương, trụ sở tại xóm 

Nà Cọn, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, có đơn khiếu nại gửi đến Chủ tịch 

UBND tỉnh, nội dung như sau: 

Năm 1993, UBND huyện Nguyên Bình có Quyết định giao cho ông quyền quản 

lý và sử dụng 15,8ha đất rừng. Đến năm 2001, diện tích đất này đã được UBND huyện 

Nguyên Bình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ghi rõ là đất rừng sản xuất. 

Vì vậy, ông không nhất trí việc cán bộ địa chính UBND thị trấn Nguyên Bình yêu 

cầu ông thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng phòng hộ sang rừng sản 

xuất, nếu muốn thực hiện dự án trồng cây dược liệu trên diện tích đất trên. 

Ông không đồng ý việc UBND huyện Nguyên Bình thu hồi diện tích 537,8m2  đất 

rừng của ông  không đúng với quy trình thu hồi đất theo quy định. Việc làm này của 

UBND huyện Nguyên Bình đã làm hỏng kế hoạch xây dựng vườn ươm cây Đàn hương 

theo hợp đồng kinh tế đã ký, gây thiệt hại cho Doanh nghiệp của ông 350 triệu đồng. 

Ông Mạc Văn Mến yêu cầu UBND huyện Nguyên Bình trả lại diện tích đất đã thu 

hồi không đúng quy định; đền bù thiệt hại do quyết định trái phép gây ra, xử lý những cá 

nhân, tập thể làm sai, gây thiệt hại cho Doanh nghiệp của ông. 

Qua xem xét nội dung đơn, Chủ tịch UBND tỉnh chuyển đơn của ông Mạc Văn 

Mến đến  Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và 

báo cáo kết quả giải quyết với Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh (đ/c Thảo); 
- LĐVP (đ/c Chỉnh); 

- BTCD;                                                            Bản ĐT 

- Ông Mạc Văn Mến (bản giấy); 

- Lưu: VT. 

 

 
TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Chỉnh 
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