
UBND TỈNH CAO BẰNG  

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
______________________________________ 

 

Số           /STNMT-VPĐKĐĐ 

V/v Trả lời đơn đề nghị của các hộ gia đình,  

cá nhân tại Tổ 05, phường Duyệt Trung,  

thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     ___________________________________________ 

 

 Cao Bằng, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

    Kính gửi:  

- Ông Vy Hồng Thắng; 

        - Ông Mông Văn Ngân; 

- Bà Nông Thị Eng. 

(Địa chỉ: Tổ 05, phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) 

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng nhận được đơn đề nghị kiểm 

tra đất đai của ông Vy Hồng Thắng, ông Mông Văn Ngân và bà Nông Thị Eng 

(Địa chỉ: Tổ 05, phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) đề 

nghị xác định lại đất đai giáp ranh với Công trường lao động 06 do Sở Lao động, 

Thương bình và Xã hội quản lý. Sau khi thu thập hồ sơ và xem xét nội dung đơn, 

Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:  

Ngày 19/5/1998 UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số 911/QĐ-

UBND-NĐ-UB về việc thu hồi đất đai - phê duyệt địa điểm chuẩn bị đầu tư xây 

dựng công trình: Công trường lao động theo Nghị định 20/CP tại tỉnh Cao Bằng; 

Ngày 29/8/1998 UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt mặt bằng địa giới giao đất công 

trình: Khu Công trường lao động 06, Sở  Lao động Thương bình Xã hội (Mặt bằng 

địa giới giao đất số 07/GĐ-NĐ-UB Ngày 29/8/1998). Hiện nay, khu đất này vẫn 

thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý, chưa bàn giao lại cho địa 

phương.  

Tuy nhiên, thời gian Nhà nước giao đất cho Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội sử dụng đã hơn 20 năm, trải qua quá trình quản lý và sử dụng vẫn còn có 

vấn đề chưa được giải quyết triệt để (như ranh giới Công trường lao động 06 chưa 

được xác định, cắm mốc ngoài thực địa; đất được giao vào mục đích xây dựng 

Công trường lao động 06 nhưng thực tế hiện nay Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội không sử dụng…). 
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Để có cơ sở xem xét giải quyết đơn đề nghị của các cá nhân, hộ gia đình 

nêu trên. Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan có liên quan xem xét một cách tổng 

thể, đề xuất giải quyết dứt điểm công tác quản lý và sử dụng đất tại Công trường 

lao động 06, thuộc Tổ 5, phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng.  

Vậy Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các hộ gia đình và cá nhân 

nêu trên được biết./. 

 
Nơi nhận:       
- Như trên; 

- Sở LĐ-TB và xã hội (p/h); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- UBND thành phố Cao Bằng; 

- Phòng QLĐĐ; 

- Thanh tra Sở; 

- VPĐK đất đai CN thành phố; 

- Lưu: VT, VPĐK. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Vũ Ngọc Lưu 
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