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Số:           /UBND-TNMT 

V/v trả lời đơn đề nghị của bà 

Dương Thị Viện, trú tại tổ 1, 

phường Sông Hiến, thành phố Cao 

Bằng 

 

Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng 10 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Bà Dương Thị Viện 

Địa chỉ: Tổ 01, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng 

(SĐT0838.993.686). 

 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng nhận được Công văn số 451 

CV/BNCTU ngày 05/9/2022 của Ban nội chính Tỉnh ủy về việc chuyển đơn bà 

Dương Thị Viện - Địa chỉ: Tổ 01, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng 

(SĐT0838.993.686); đơn đề ngày 19/8/2022.  

Đơn có nội dung như sau (tóm tắt): Gia đình bà có đất bị thu hồi để xây 

dựng trường Trung cấp Nghề tỉnh Cao Bằng. Thực trạng khu vực đất của gia 

đình bà trước khi bị thu hồi là một phần đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất bị thu hồi khoảng 2/3 diện tích, phần chưa có giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất không thuộc diện tích thu hồi nhưng vị trí sát với ranh giới Trường 

dạy nghề. Thực hiện Quyết định thu hồi đất gia đình bà chấp hành tốt việc thu 

hồi đất. Từ năm 2004 khi nhà nước thu hồi đất bà đã đến gặp nhiều cơ quan để 

điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và làm thủ tục cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất chưa có giấy chứng nhận nhưng đều 

không làm được với lý do không xác định được ranh giới giữa Trường dạy nghề 

tỉnh Cao Bằng với đất của gia đình bà. Nay bà đề nghị điều chỉnh giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho bà và xác định ranh giới Trường dạy nghề tỉnh 

Cao Bằng để bà làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật.  

Sau khi xem xét, Uỷ ban nhân dân thành phố trả lời gia đình bà như sau: 

Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng được UBND tỉnh Cao Bằng giao 

đất tại Quyết định số 1426/QĐ-NĐ-UB ngày 07/7/2004 và được điều chỉnh tại 

Quyết định số 2131/QĐ-NĐ-UB ngày 01/9/2004 và đã được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số AP 309184 ngày 27/7/2009, diện tích là 60.786 m2. 

Ngày 30/12/2020, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số 

2771/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất của Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng. Quyết 

định nêu rõ: 

“Điều 1. Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AP 

309134, số vào sổ cấp giấy chứng nhận T00131 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng cấp ngày 27 tháng 7 năm 2009 cho Trường Trung cấp nghề Cao Bằng, 

diện tích thửa đất 60.786 m2, mục đích sử dụng đất: Đất xây dựng cơ sở giáo 

dục và đào tạo. 



Lý do thu hồi: Sơ đồ thửa đất thể hiện trên GCNQSD đất và mặt bằng địa 

giới điều chỉnh giao đất số 80/GĐ-NĐ-UB ngày 31/8/2004 do UBND tỉnh phê 

duyệt không đúng với diện tích thực tế mà Trường Trung cấp nghề Cao Bằng 

đang quản lý, sử dụng. 

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng có trách nhiệm 

1. Thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Điều 

1 Quyết định này đến các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan.  

2. Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất cho Trường Trung cấp nghề Cao Bằng”. 

Như vậy việc xử lý, giải quyết những tồn tại về mặt bằng giao đất của 

Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng hiện nay đang được UBND tỉnh Cao 

Bằng, xử lý theo thẩm quyền.  

Do vậy, việc đề nghị của gia đình bà, UBND thành phố sẽ phối kết hợp 

với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Cao Bằng sớm đẩy nhanh tiến độ 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung cấp nghề Cao Bằng. 

Khi thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung 

cấp nghề Cao Bằng thì sẽ xác định ranh giới đất đai của nhà trường và của các 

hộ gia đình đối với các diện tích đất đã thực hiện giải phóng mặt bằng và diện 

tích đất còn lại của người dân, trong đó có gia đình bà. 

Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Bằng trả lời bà Dương Thị Viện được 

biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Ban Nội chính TU (b/c); 

- CT, Các PCT UBND Thành phố (b/c); 

- Phòng TNMT thành phố; 

- UBND phường Sông Hiến; 

- Lưu: VT, TNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Minh Châu 
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