
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Số:             /UBND-QĐMB 
V/v trả lời đơn kiến nghị, phản ánh 

của các hộ gia đình tại dự án Phát triển 

đô thị số 9A, phường Sông Hiến, 

thành phố Cao Bằng 

 

Thành phố Cao Bằng, ngày        tháng       năm 2022 

 

Kính gửi:  

  

 

- Các hộ gia đình ông (bà): Ông Mã Văn Lùng, ông Mã Văn 

Đằng, ông Mã Văn Khánh, bà Lục Thị Lim - Địa chỉ: Tổ 16, 

phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng; 

- Các hộ gia đình ông (bà): Ông Nguyễn Thế Lý, bà Lưu Bích 

Việt - Địa chỉ: Tổ 12, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng; 

- Các hộ gia đình ông (bà): Bà Nông Thị Xù, ông Trần Văn 

Dũng, bà Trần Thị Ngái - Địa chỉ: Tổ 18, phường Sông Hiến, 

thành phố Cao Bằng; 

- Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Du - Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông 

Hiến, thành phố Cao Bằng; 

- Hộ gia đình ông Đàm Văn Nguyên - Địa chỉ: Tổ 3, phường Đề 

Thám, thành phố Cao Bằng; 

- Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng; 

- Thanh tra tỉnh Cao Bằng. 

 

1. Ngày 14/9/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng nhận được 

Phiếu chuyển đơn kiến nghị, phản ánh đề ngày 12/9/2022 của Thanh tra tỉnh 

Cao Bằng về việc chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của các hộ gia đình tại dự án 

khu đô thị 9A - phường Sông Hiến - thành phố Cao Bằng và kèm theo đơn khiếu 

nại của 11 hộ gia đình có đất bị thu hồi tại dự án Phát triển đô thị 9A, phường 

Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. Nội dung đơn tóm tắt như sau: 

Chúng tôi không nhất trí thu hồi dự án 9A với những nội dung sau: 

1.1. Chúng tôi chưa một lần được UBND thành phố Cao Bằng và các cơ 

quan có thẩm quyền tổ chức lấy ý kiến của nhân dân theo điều 43, khoản 1, 2, mục 

a, b, c và điều 46 luật đất đai 2013. 

1.2. Chúng tôi thấy dự án khu đô thị 9A đã điều chỉnh mở rộng, đã lấy đất 

vượt quá 100 - 150m dọc theo đường 58m, tăng diện tích sử dụng đất lên rất nhiều 

là chưa đúng quy định của pháp luật. 

1.3. Hội nghị triển khai thực hiện dự án triển khai ngày 31/8/2022 công bố 

các văn bản, các quyết định để thực hiện dự án rất lộn xộn và không thống nhất 

theo trình tự. Tại Nghị quyết 97/NQ-HĐND tỉnh mới thông qua ngày 10/12/2021 

trong khi đó UBND tỉnh lại giao cho UBND thành phố bằng Công văn 

2538/UBND-KT ngày 03/10/2020 để thực hiện thu hồi đất. 
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1.4. Tại Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh Cao 

Bằng phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án khu đô thị 9A là chưa minh 

bạch vì không qua đấu thầu. 

1.5. Trong bảng dự án khu đô thị 9A nhà đầu tư công bố không phù hợp với 

Điều 62, mục 3, điểm d của Luật đất đai 2013, không có điểm nào, chỗ nào nhà 

nước thu hồi đất của dân, của tổ chức xã hội giao cho doanh nghiệp đầu tư để bán 

nền, phân lô, làm nhà mặt phố, làm nhà biệt thự như trong bảng chức năng sử 

dụng đất để bán cả (dự án thương mại). 

2. Ngày 15/9/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng nhận được Công 

văn số 348/HĐND-PC của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc chuyển đơn 

của công dân Mã Văn Lùng; Công văn số 349/HĐND-PC của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về việc chuyển đơn của công dân Mã Văn Đằng và kèm theo đơn 

khiếu nại của ông Mã Văn Lùng, ông Mã Văn Đằng trú tại tổ 16, phường Sông 

Hiến, thành phố Cao Bằng. Cùng có nội dung đơn tóm tắt như sau: 

2.1. Gia đình ông không nhất trí với Thông báo số 525/TB-UBND, Thông 

báo số 441/TB-UBND của UBND thành phố Cao Bằng về việc thu hồi đất để 

thực hiện dự án Phát triển đô thị 9A, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng vì 

chưa được các cơ quan có thẩm quyền tổ chức lấy ý kiến của nhân dân theo 

khoản 1, 2, mục a, b, c điều 43, 46 luật đất đai 2013.  

2.2. Theo ông được biết qua hội nghị công bố các căn cứ, quyết định thì 

dự án khu đô thị 9A mới được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng thông qua tại 

Nghị quyết 97/NQ-HĐND tỉnh ngày 10/12/2021 trong khi đó UBND thành phố 

lại thực hiện nhiệm vụ thu hồi đất do UBND tỉnh Cao Bằng giao nhiệm vụ tại 

Công văn 2538/UBND-KT ngày 03/10/2020. Đây là công văn đi trước nghị 

quyết của HĐND tỉnh 14 tháng. 

2.3. Tại Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh Cao 

Bằng phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án khu đô thị 9A là chưa minh 

bạch vì không thực hiện đấu thầu, mà lại dùng phương pháp lựa chọn nhà thầu. 

2.4. Trong bảng dự án khu đô thị 9A nhà đầu tư công bố không phù hợp 

với Điều 62, mục 3, điểm d của Luật đất đai 2013, không có chỗ nào danh mục 

nào cho phép nhà nước thu hồi đất của nhân dân, của tổ chức xã hội để giao 

cho doanh nghiệp nhất là lại dùng phương pháp lựa chọn nhà thầu mà lại không 

phải đầu thầu, đầu tư để bán nền, phân lô, làm nhà mặt phố, làm nhà biệt thự để 

bán cả (dự án thương mại). 

Từ những lý do trên gia đình ông không đồng tình để UBND thành phố 

Cao Bằng thu hồi đất để thực hiện dự án. 

Qua xem xét nội dung các đơn kiến nghị, Ủy ban nhân dân thành phố Cao 

Bằng trả lời các hộ gia đình tại dự án Phát triển đô thị số 9A, phường Sông Hiến, 

thành phố Cao Bằng và báo cáo kết quả giải quyết đơn đến Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Thanh tra tỉnh Cao Bằng như sau: 
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 1. Đối với ý kiến về việc gia đình chưa được lấy ý kiến về quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất quy định tại Điều 43 và Điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất quy định tại Điều 46 Luật đất đai năm 2013 (trả lời ý kiến 

1.1 và 2.1).  

 Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 

và Thông tư số 29/20141/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất; 

 Căn cứ Văn bản số 1595/UBND-TH ngày 26/6/2020 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về việc cho chủ trương lập kế hoạch sử dụng đất thành phố Cao 

Bằng giai đoạn 2021-2025; Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Cao Bằng; Uỷ ban nhân dân thành 

phố Cao Bằng đã xây dựng dự thảo phương án Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 

2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Cao Bằng và tổ 

chức lấy ý kiến nhân dân từ ngày 01/4/2021 đến ngày 01/5/2021.  

Cụ thể UBND thành phố đã có Thông báo số 88/TB-UBND ngày 

01/04/2021 về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về công tác xây 

dựng Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 của thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Thông báo số 217/TB-UBND 

ngày 05/5/2021 kết thúc công khai lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân về công 

tác xây dựng Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 của thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.  

 Về cách thức triển khai việc lấy ý kiến nhân dân: Uỷ ban nhân dân thành 

phố Cao Bằng đã tổ chức các hội nghị giữa các phòng, ban chuyên môn, UBND 

các xã, phường; các cơ quan, ban ngành trên địa bàn thành phố; các hội nghị 

theo đối tượng, theo khu vực để lấy ý kiến trong cán bộ, công chức, viên chức 

và nhân dân về Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 của thành phố Cao Bằng. Gửi "Tổ chức lấy ý kiến đóng 

góp của nhân dân về công tác xây dựng Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-

2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Cao Bằng" kèm theo 

bảng biểu đến tất cả UBND các xã, phường; tổ chức thông báo trên loa truyền 

thanh của các xã, phường để tất cả nhân dân, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa 

bàn thành phố được biết nhằm lấy ý kiến góp ý trực tiếp, thể hiện tinh thần dân 

chủ, cầu thị. Đồng thời tổ chức lấy ý kiến công khai thông tin về nội dung của 

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

của thành phố Cao Bằng trên hệ thống cổng thông tin điện tử của thành phố Cao 

Bằng (kết quả được thể hiện tại Báo cáo số 272/BC-UBND ngày 05/5/2021 của 

UBND thành phố báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân về 

công tác xây dựng Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 của Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). 

 Sau khi lấy ý kiến nhân dân, các cơ quan đơn vị, UBND thành phố đã tiếp 

thu, chỉnh sửa để trình thẩm định và được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 
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Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

thành phố Cao Bằng. Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, đến 

ngày 29/10/2021, UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 thành phố Cao Bằng tại Quyết định số 2030/QĐ-UBND. Sau khi 

Quyết định được phê duyệt, UBND thành phố đã thực hiện công bố công khai 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Cao Bằng theo quy định tại 

Thông báo số 690/TB-UBND ngày 8/11/2021.  

Hiện nay UBND thành phố vẫn đang thực hiện theo quy hoạch sử dụng 

đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chưa thực hiện điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất. 

Như vậy, Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan có thẩm quyền đã 

thực hiện đúng quy định tại Điều 43 của Luật đất đai năm 2013 và đảm bảo 

quyền tham gia của người dân trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.  

 2. Đối với ý kiến về ranh giới dự án Phát triển đô thị số 9A vượt quá 

100 - 150m dọc theo đường 58m (trả lời ý kiến 1.2). 

 Quy mô, ranh giới dự án Phát triển đô thị số 9A được thực hiện theo đồ án 

quy hoạch chi tiết hai bên đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng 

- tỷ lệ 1/500 được UBNB tỉnh Cao Bằng phê duyệt tại Quyết định số 1182/QĐ-

UBND ngày 19/8/2014. Kiến nghị về phạm vi ranh giới dự án của các hộ gia 

đình không thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của UBND thành phố. 

 3. Đối với ý kiến về việc tổ chức hội nghị triển khai thực hiện GPMB 

dự án đã công bố các văn bản, các quyết định để thực hiện dự án rất lộn 

xộn và không theo trình tự (trả lời ý kiến 1.3). 

 Căn cứ Điều 69 Luật đất đai năm 2013 (quy định về trình tự, thủ tục thu 

hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích 

quốc gia, công cộng); Căn cứ Bước 5, Hướng dẫn số 3971/HĐ-UBND ngày 

30/11/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Ngày 31/8/2022, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố và 

các đoàn thể tại địa phương đã tổ chức cuộc họp phổ biến đến người dân trong 

khu vực có đất thu hồi với các nội dung: 

 - Thông tin các văn bản pháp lý liên quan đến việc thu hồi đất của Nhà 

nước đến người dân bao gồm: Luật đất đai năm 2013; Quyết định số 349/QĐ-

UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 Thành phố Cao Bằng; Công văn số 2538/UBND-KT ngày 

03/10/2020 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ thực hiện GPMB dự án; Hợp 

đồng số 03/2020/HĐĐT ngày 16/9/2020 Hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất 

Dự án phát triển đô thị số 9A, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng; 

 - Phổ biến Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm số 

151/KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2022 của UBND thành phố Cao Bằng; 
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 - Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với người có đất và tài 

sản gắn liền với đất thuộc phạm vi thu hồi đất bao gồm:  

+ Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về Bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;  

+ Quyết định 14/2020/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng;  

+ Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh 

Cao Bằng ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng;  

+ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND tỉnh Cao 

Bằng Ban hành giá nhà và các công trình xây dựng gắn liền với đất để tính bồi 

thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;  

+ Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND tỉnh Cao 

Bằng ban hành Bảng giá bồi thường cây cối, hoa màu, thuỷ sản khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

 - Công khai bản đồ trích lục chỉnh lý phục vụ công tác giải phóng mặt bằng 

dự án (đã được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, ban hành) tại Hội nghị để 

cho các hộ gia đình có đất bị thu hồi kiểm tra và đối chiếu với hiện trạng. 

 Việc tổ chức Hội nghị như vậy là  đảm bảo đúng trình tự theo Luật đất đai 

năm 2013 và việc trình bày, phổ biến các văn bản trong Hội nghị đảm bảo đúng 

trình tự theo hướng dẫn của UBND tỉnh ban hành, đồng thời tại cuộc họp Hội 

đồng bồi thường đã tuyên truyền và trả lời các ý kiến thuộc thẩm quyền đối với 

các hộ gia đình có kiến nghị, thắc mắc. 

 4. Đối với ý kiến cho rằng UBND thành phố Cao Bằng thực hiện 

nhiệm vụ theo Công văn số 2538/UBND-KT ngày 03/10/2020 của UBND 

tỉnh trước khi HĐND tỉnh Cao Bằng ban hành Nghị quyết số 97/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 là không phù hợp (trả lời ý kiến 1.3 và 2.2). 

 Việc UBND tỉnh ban hành văn bản 2538/UBND-KT ngày 03/10/2020 (là 

văn bản giao nhiệm vụ) không liên quan đến tính pháp lý, thời điểm Thông qua 

Nghị quyết tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh. UBND thành phố chỉ 

thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, thu hồi đất theo thẩm quyền trên cơ sở 

có đầy đủ các văn bản pháp lý theo quy định (Thuộc trường hợp Nhà nước thu 

hồi đất; Kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, văn bản giao nhiệm vụ, bản 

đồ GPMB dự án...).  

 5. Đối với ý kiến về việc Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 

của UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự 

án khu đô thị 9A là chưa minh bạch vì không qua đấu thầu (trả lời ý kiến 1.4 

và 2.3). 

 UBND thành phố Cao Bằng được UBND tỉnh giao nhiệm vụ giải phóng 

mặt bằng dự án, là cơ quan nhà nước thực hiện thu hồi đất của dự án theo thẩm 
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quyền. Đối với kiến nghị về việc lựa chọn nhà đầu tư không thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND thành phố Cao Bằng. 

 6. Đối với ý kiến cho rằng Bảng chức năng sử dụng đất của quy hoạch 

dự án Phát triển đô thị số 9A, phường Sông Hiến đã công bố không phù hợp 

với Điều 62, mục 3, điểm d của Luật đất đai 2013 (trả lời ý kiến 1.5 và 2.4). 

 Theo Điểm d, Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013, quy định như sau: 

 "Điều 62. Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia 

công cộng 

 Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng trong các trường hợp sau đây: 

 3. Thực hiện các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà 

phải thu hồi đất bao gồm: 

 ........................................................... 

 d) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh 

trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến 

nông sản, lâm sản, thuỷ sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, 

rừng đặc dụng." 

 Dự án Phát triển đô thị số 9A là dự án xây dựng khu đô thị mới theo quy 

hoạch hai bên đường phía Nam, đã nằm trong Danh mục các dự án, công trình 

cần thu hồi đất; nằm trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm được Hội đồng nhân 

dân tỉnh Cao Bằng thông qua, thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực 

hiện dự án. Đối với các ý kiến liên quan đến bảng chức năng sử dụng đất trong 

quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND thành phố không phải 

cơ quan lập, phê duyệt quy hoạch do đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND thành phố. 

Trên đây là ý kiến trả lời đối với nội dung kiến nghị, phản ánh của 11 hộ 

gia đình tại dự án Phát triển đô thị số 9A, phường Sông Hiến, thành phố Cao 

Bằng, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng trả lời để các hộ gia đình được biết; 

đồng thời báo cáo kết quả giải quyết đơn đến Thanh tra tỉnh và Hội đồng nhân 

dân tỉnh Cao Bằng biết, xem xét, giải quyết các công việc liên quan theo thẩm 

quyền./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- UBMTTQ Tỉnh CB; 

- Đ/c CT UBND Tỉnh (b/c); 

- Đ/c PCT UBND tỉnh (đ/c Thảo, b/c); 

- UBMTTQ TP CB; UBMTTQ P.Sông Hiến; 

- CT, PCT UBND TP (đ/c Châu); 

- Văn phòng HĐND&UBND TP; 

- Ban TCD TP; P. TNMT TP; 

- UBND phường Sông Hiến; 

- Trung tâm PTQĐ & GPMB thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 

Nguyễn Minh Châu 
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