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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ XUÂN THÀNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-ĐC 
V/v trả lời kiến nghị 

của công dân 

     Xuân Thành, ngày         tháng 08 năm 2021 

                                                     
 

Kính gửi:  Ông Nguyễn Đức Kinh, thôn Minh Hòa, xã Xuân Thành, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

 

 

Ủy ban nhân dân xã Xuân Thànhtiếp tục nhận được đơn của ông Nguyễn 

Đức Kinh, thôn Minh Hòa, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà (đơn do 

Huyện ủy Nghi Xuân chuyển đến tại Văn bản số 33 - PC/VPHU ngày 

16/08/2021) với nội dung tóm tắt: Kiến nghị nội dung liên quan đến việc làm thủ 

tục, hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất đối với thửa đất ông nhận 

chuyển nhượng của ông Nguyễn Văn Đức tại thôn Minh Hòa, xã Xuân Thành.  

Sau khi xem xét nội dung đơn, UBND xã Xuân Thành trả lời ông Nguyễn 

Đức Kinh như sau: 

Trước khi gửi đơn đến đồng chí Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân, ông Nguyễn 

Đức Kinh cũng đã có đơn (đề ngày 29/10/2019) gửi các cấp với nội dung tóm 

tắt: Đề nghị kiểm tra, giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 

thửa đất ông nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Văn Đức tại thôn Minh Hòa, 

xã Xuân Thành năm 2009 (có giấy viết tay), đã xây dựng nhà ở 2011. và đơn (đề 

ngày 30/03/2021) vơi nội dung tóm tắt: Kiến nghị một số nội dung liên quan 

thửa đất ông nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Văn Đức từ năm 2009 tại 

thôn Minh Hòa, xã Xuân Thành và đã xây dựng nhà ở từ đó đến nay nhưng vẫn 

chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.   

UBND xã đã kiểm tra, xem xét nội dung đơn và tổ chức làm việc với ông 

Nguyễn Đức Kinh ngày 25/12/2019, trao đổi hướng dẫn ông hoàn thiện hồ sơ, 

thủ tục liên quan đến thửa đất nói trên và chuyển hồ sơ lên Văn phòng đất đai 

chi nhánh huyện Nghi Xuân. Tuy nhiên, do hồ sơ chưa phù hợp nên Văn phòng 

đất đai chi nhánh huyện Nghi xuân đã có Văn bản số 527/HDHS ngày 30/3/2020 

Yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. UBND xã đã trả lại hồ sơ và hướng dẫn ông 

bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Văn bản của Văn phòng đất đai chi nhánh huyện 

Nghi xuân, trong đó yêu cầu: ông Nguyễn Đức Kinh hối hợp với ông Nguyễn 

Văn Đức cung cấp Văn Bản để xác định rõ phần diện tích chuyển nhượng là tài 

sản riêng của ông Nguyễn Văn Đức. Đến nay, UBND xã chưa nhận được Hồ sơ 

chứng minh thửa đất nói trên là tài sản riêng của ông Nguyễn Văn Đức nên chưa 

có căn cứ để xem xét bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Và đã có Văn bản số 
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112/UBND-ĐC ngày 06/05/2021 về việc trả lời kiến nghị, phản ánh của ông 

Nguyễn Đức Kinh, thôn Minh Hòa. 

Về việc ông Nguyễn Đức Kinh tiếp tục có phản ánh kiến nghị liên quan 

đến việc làm thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất đối với thửa 

đất đất trên, UBND xã trả lời ông như sau: 

Về xác định nguồn gốc thửa đất: thửa đất ông có kiến nghị, xác định 

theo bản đồ 299 xã Xuân Thành đo đạc năm 1986, thửa đất trên thuộc một phần 

thửa đất số 311 tờ 2 có diện tích 1052 m2. Trong sổ mục kê ghi tên chủ sử dụng 

đất: “Chị Hoa Đức”, đã được UBND huyện Nghi Xuân cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất mang số phát hành số G..., cấp ngày 20/09/1995, số vào sổ 

cấp GCN: 917, mang tên Nguyễn Văn Đức, diện tích 1052m2 ( 200m2 là đất ở 

và 852,0m2 là đất vườn). 

Xác định theo bản đồ địa chính xã Xuân Thành đo đạc năm 2006, thửa đất 

311 tờ số 2 bản đồ 299, được đo thành hai thửa gồm: thửa đất số 15, tờ bản đồ 

số 15, diện tích 917,4 m2. Trong sổ mục kê ghi chủ sử dụng đất: “Nguyễn Văn 

Đức” và thửa đất số 16 tờ số 15, diện tích 944,7 m2.  Trong sổ mục kê ghi chủ 

sử dụng đất: “Trần Thị Hoa”. 

Xác định theo bản đồ địa chính xã Xuân Thành đo đạc năm 2014, thửa đất 

số 311, tờ số 2 bản đồ 299, được đo thành hai thửa gồm: thửa số 16, tờ bản đồ số 

13, diện tích 384,8 m2. Trong sổ mục kê ghi chủ sử dụng đất: “Nguyễn Thị Hợi” 

và thửa số 17, tờ bản đồ số 13, diện tích 1346,3 m2. Trong sổ mục kê ghi chủ sử 

dụng đất: “Nguyễn Văn Đức”. 

Năm 2017, ông Nguyễn Văn Đức được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất mang số phát hành số CG 295784, được UBND huyện Nghi Xuân 

cấp ngày 30/3/2017, số vào sổ cấp GCN: CH 00990, mang tên ông Nguyễn Văn 

Đức - bà Trần Thị Hoa, tại thửa đất số 17, tờ bản đồ số 13, diện tích 1346,3m2 

(200m2 là đất ở và 1146,3m2 là đất Cây lâu năm). Trong đó ghi chú: “Thửa đất 

chưa phân chia tài sản sau ly hôn”  

Theo Quyết định số 92/2001/QĐST-HNGĐ ngày 20/03/2001 của Tòa án 

nhân dân huyện Nghi xuân về việc quyết định công nhận thuận tình ly hôn và 

thỏa thuận của các đương sự giữa bà Trần Thị Hoa và ông Nguyễn Văn Đức. 

Trong quyết định không thể hiện nội dung về thửa đất trên. 

Về tài sản chung của vợ chồng: tại Điều 33, Luật hôn nhân và gia đình 

năm 2014 quy định:  

“Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản 

chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được 

tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. 
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 Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng 

đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản 

chung.” 

Từ những căn cứ  trên, để có căn cứ xem xét, hoàn thiện hồ sơ liên quan 

thửa đất ông Kinh nhận chuyển nhượng của ông Đức. Yêu cầu ông Kinh phối 

hợp với ông Đức cung cấp văn bản xác nhận của bà Trần Thị Hoa công nhận 

thửa đất trên là tài sản riêng của ông Đức hoặc Văn bản thỏa thuận tài sản riêng 

của ông Đức và bà Hoa về thửa đất trên (các văn bản phải được cơ quan có thẩm 

quyền chứng thực theo quy định pháp luật) để UBND xã xem xét. 

Vậy, UBND xã trả lời để ông Nguyễn Đức Kinh được biết, đề nghị ông 

phối hợp với UBND xã để giải quyết dứt điểm; không gửi đơn hoặc trực tiếp 

khiếu kiện vượt cấp, làm ảnh hưởng đến tình hình chung./.     

 

  Nơi nhận: 
- Như trên;        

- Huyện ủy Nghi Xuân; 

- Ủy ban nhân dân huyện;  

- Thanh tra huyện; Phòng TN-MT,; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- TTr  Đảng ủy, HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã;  

- Lưu VT, ĐC; 

  Gửi: VB giấy và điện tử.                                             

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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