
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

Số:       /UBND-TNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thành phố Cao Bằng, ngày     tháng 6 năm 2022 

V/v công khai, phổ viến nội dung 

vụ việc và bản án phúc thẩm đã có 

hiệu lực thi hành pháp luật 

 

 

 

 

Kính gửi:  

- UBND phường Sông Hiến; 

   - Các đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND; Tài nguyên 

và Môi trường; Trung tâm Văn hoá và Truyền thông 

Thành phố. 

 

 

Căn cứ diễn biến, kết quả vụ việc và Bản án phúc thẩm số 115/2022/HC-

PT ngày 13/4/2022 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; 

Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng thông tin về vụ việc bà Phan Thị 

Hoa như sau: 

1. Tóm tắt nội dung vụ việc bà Phan Thị Hoa khởi kiện Quyết định số 

1181/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND thành phố Cao Bằng về việc 

cưỡng chế đất đai để thực hiện Quyết định số 479/UB-QĐ-NĐ ngày 

20/10/1989 của UBND tỉnh Cao Bằng: 

Ngày 03/11/2017, UBND phường Sông Hiến có Báo cáo số 359/BC-

UBND về hiện trạng, tình hình sử dụng khu đất công (khu đất đối diện Công ty 

vật tư Nông nghiệp) tại tổ 09, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. 

Ngày 19/5/2020, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Cao Bằng 

mời bà Phan Thị Hoa đến làm việc liên quan đến khu đất công tại tổ 5 (tổ 9 cũ), 

phường Sông Hiến. 

 Trên cơ sở kết quả làm việc, ngày 20/5/2020, UBND thành phố ban hành 

Thông báo số 136/TB-UBND về việc di dời tài sản, cây cối ra khỏi mặt bằng diện 

tích đất đai tranh chấp mua bán, chuyển nhượng giữa ông Quy và ông Mậu không 

hợp pháp tại tổ 5, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng (khu đất này bà Hoa 

hiện nay đang sủ dụng).  

Đến hết ngày 28/5/2020, bà Hoa không chấp hành thực hiện theo nội dung 

Thông báo số 136/TB-UBND của UBND thành phố. Sau đó, ngày 29/5/2020, 

UBND phường Sông Hiến đã đến vận động gia đình bà Hoa tự tháo dỡ theo theo 

Thông Báo của UBND thành phố, nhưng gia đình bà Hoa không nhất trí thực hiện. 



Ngày 29/5/2020, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 

1181/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đai để thực hiện Quyết định số 

479/UB-QĐ-NĐ ngày 20/10/1989 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thu hồi 

diện tích đất đai tranh chấp mua bán, chuyển nhượng giữa ông Quy và ông Mậu 

không hợp pháp. 

Không nhất trí với nội dung Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 

29/5/2020 của UBND thành phố Cao Bằng, bà Phan Thị Hoa đã khởi kiện Quyết 

định trên đến Tòa án nhân dân tỉnh Cao bằng. Vụ việc đã được thụ lý và nội 

dung khởi kiện hành chính đã được Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử, ban 

hành Bản án sơ thẩm số 14/2020/HC-ST ngày 08/9/2020, với nội dung: Bác yêu 

cầu khởi kiện của bà Phan Thị Hoa về việc hủy Quyết định số 1181/QĐ-UBND 

ngày 29/5/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng. 

Không nhất trí với bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng, bà 

Phan Thị Hoa kháng cáo đến Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội đã thụ lý giải quyết và xét xử, ban hành Bản án phúc 

thẩm số 115/2022/HC-PT ngày 13/4/2022, với nội dung: Bác kháng cáo của bà 

Phan Thị Hoa và giữ nguyên toàn bộ nội dung và quyết định của bản án sơ thẩm 

số 14/2020/HC-ST ngày 08/9/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng.  

Hiện nay, bản án hành chính phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội đã có hiệu lực pháp luật cần được thi hành. 

2. Về việc công khai, phổ biến nội dung vụ việc và bản án phúc thẩm 

đã có hiệu lực thi hành pháp luật: 

Căn cứ khoản 1, 2 Điều 15, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

của Chính phủ Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử 

lý trách nhiệm đối với người không thi hành Bản án, Quyết định của Tòa án. 

Để đảm bảo Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Chủ tịch 

UBND thành phố được thi hành. Chủ tịch UBND thành phố giao nhiệm vụ cho 

các cơ quan, đơn vị thực hiện công khai, phổ biến nội dung vụ việc và bản án 

phúc thẩm đã có hiệu lực thi hành pháp luật như sau: 

- Giao Chủ tịch UBND phường Sông Hiến công khai, phổ biến nội dung 

vụ việc (như tại mục 1) và bản án phúc thẩm (có gửi kèm theo) đã có hiệu lực 

thi hành pháp luật với Chi bộ tổ 9, phường Sông Hiến, với nhân dân trong khu 

vực và niêm yết tại nhà văn hoá tổ 9 và trụ sở UBND phường, các địa điểm công 

cộng khác phù hợp.  

- Giao Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Trung tâm Văn hoá và truyền thông thành phố phối hợp công khai bản án trên 

cổng thông tin điện tử của Thành phố, tuyên truyền cho đông đảo nhân dân được 

biết.  

(Gửi kèm theo Bản án phúc thẩm số 115/2022/HC-PT ngày 13/4/2022 của 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội). 



Căn cứ nội dung trên, yêu cầu Chủ tịch UBND phường Sông Hiến triển 

khai thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Kết quả thực hiện lập thành báo cáo 

gửi UBND thành phố trước ngày 30/6/2022./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Chi ủy tổ 9, phường Sông Hiến; 

- Lưu VT,TNMT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Châu 
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