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Số:         /UBND-TTN 

V/v xem xét, giải quyết phản 

ánh của công dân trên Hệ thống 

Kết nối Cao Bằng 

   Bảo Lạc, ngày 06 tháng 10 năm 2021 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Xuân Trường. 

 

Ngày 06/10/2021, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc tiếp nhận từ Tổ công 

tác tiếp nhận và xử lý thông tin trên Hệ thống Kết nối người dân, doanh nghiệp 

với chính quyền tỉnh Cao Bằng phản ánh của công dân Nguyễn Văn Tiệp, trú tại 

Bế Triều, Hòa An, Cao Bằng (ĐT: 0374.697.008) với tiêu đề “Chặt chém tại 

điểm nghỉ chân đèo 15 tầng Xuân Trường Bảo Lạc”. 

Nội dung phản ánh: “Tôi có dừng nghỉ chân tại quán trên đỉnh đèo 15 

tầng Xuân Trường - Bảo Lạc. Tại đây tôi có gọi ăn 1 bát mì với trứng gà và 1 

lon bò húc lạnh. Khi thanh toán bà chủ bảo 40 nghìn đồng. Thật sự là vài chục 

nghìn nó không là gì cả nhưng giá như vậy rõ ràng là không hợp lí và quá cao. 

Tính ra bát mì tôm trứng 20 nghìn và lon bò húc lạnh 20 nghìn là quá vô lí. Mặc 

dù là nơi khá xa trung tâm nhưng giá giao hàng tại các huyện xa vẫn không quá 

cao. Tôi không tiếc vài đồng đó mà tôi chỉ nghĩ việc nhỏ như vậy rất ảnh hưởng 

đến du lịch trong tương lai. Rất mong cơ quan hữu trách tại địa phương có 

phương pháp quản lí. Để tránh tình trạng trên tái diễn. Tôi không chụp hay 

quay lại nhưng tôi cam kết vấn đề tôi phản ánh là có thật.” 

Sau khi nghiên cứu nội dung phản ánh của công dân, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện Bảo Lạc chuyển phản ánh của công dân đến Ủy ban nhân dân 

xã Xuân Trường để được xem xét, xác minh và nhắc nhở, chấn chỉnh ngay hành 

động “chặt chém” du khách tại điểm nghỉ chân đèo 15 tầng (Khau Cốc Chà) 

(nếu có), chuyển phản hồi kết quả đến người dân trên Hệ thống Kết nối người 

dân, doanh nghiệp với chính quyền tỉnh Cao Bằng theo quy định; Báo cáo kết 

quả giải quyết phản ánh bằng văn bản về Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn 

phòng HĐND-UBND) trước ngày 10/10/2021. 

Căn cứ các nội dung trên yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Xuân Trường khẩn 

trương triển khai thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng VH-TT; 

- VP: LĐ, CV (T); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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