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Xuân Trường, ngày 08 tháng 10 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Về việc xem xét, giải quyết phản ánh của công dân  

trên Hệ thống Kết nối Cao Bằng 

 

 Thực hiện công văn số 1221/UBND-TTN ngày 06 tháng 10 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc về việc xem xét, giải quyết phản ánh của công 

dân trên Hệ thống kết nối Cao Bằng; 

 Ủy ban nhân dân xã Xuân Trường đã tiến hành kiểm tra với nội dung cụ 

thể như sau: 

 Theo nội dung phản ánh, UBND xã Xuân Trường đã kiểm tra tại cơ sở 

kinh doanh của bà Lê Thị Thúy tại đỉnh đèo Khau Cốc Chà. Qua quá trình kiểm 

tra, tìm hiểu, cho xem ảnh người cung cấp thông tin phản ảnh (tài khoản Zalo cá 

nhân theo số điện thoại của người phản ảnh): Bà Lê Thị Thúy chủ cơ sở kinh 

doanh duy nhất tại đỉnh đèo Khau Cốc Chà đã trả lời là "không nhớ có khách ăn 

mì tôm và uống bò húc trả tiền như nào" về giá các mặt hàng và đồ ăn cơ sở chế 

biến bà Lê Thị Thúy trả lời như sau: 

 - Mì tôm trứng: 15.000đ (1 mì, 1 trứng), 20.000đ (1 mì, 2 trứng) 

 - Bò húc (Nước tăng lực Redbull): 15.000đ/lon. 

 Qua kiểm tra UBND xã Xuân Trường đã nhắc nhở và đề nghị bà Lê Thị 

Thúy niêm yết giá các mặt hàng tại vị trí dễ thấy nhất tại cơ sở kinh doanh để 

đảm bảo các khách hàng tại địa phương và khách vãng lai rõ ràng về giá bán tại 

cơ sở kinh doanh, tránh tình trạng chặt chém, hiểu nhầm về giá bán các mặt 

hàng. 

 Ủy ban nhân dân xã Xuân Trường báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Bảo 

Lạc kết quả xã minh nội dung thông tin phản ảnh trên cổng Kết nối Cao Bằng 

với các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện Bảo Lạc; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đàm Văn Thắng 



 


		2021-10-08T16:37:56+0700


		2021-10-08T19:19:45+0700


		2021-10-08T19:19:45+0700




