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V/v trả lời đơn phản ánh  
của công dân 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Điện Biên Phủ, ngày        tháng 11 năm 2021 

 
   Kính gửi:  

- Ông Trần Ngọc Huy - Tổ dân phố 6, phường Noong Bua;  
- Ông Hoàng Quang Thành - SN 36, ngõ 33, tổ 5, P. Mường Thanh;  
- Bà Nguyễn Thị Tươi - bản Noong Bua, phường Noong Bua. 

 
UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận đơn phản ánh của các ông, bà: Trần 

Ngọc Huy – tổ dân phố 6, phường Noong Bua; Hoàng Quang Thành – số nhà 36, ngõ 
33, tổ 5, phường Mường Thanh; Nguyễn Thị Tươi – bản Noong Bua, phường Noong 
Bua. Nội dung phản ánh: Cơ quan chuyên môn thành phố cố ý thực hiện các trình tự 

thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của gia đình ông Đinh Văn Tuấn – bà Trần 
Hương Liên và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ mới (là ông Nguyễn 

Văn Kiên) khi đã có Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp của Tòa án nhân dân 

thành phố Điện Biên Phủ. 
UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cho Thanh tra thành phố tiến hành kiểm tra, 

xác minh nội dung phản ánh. Trên cơ sở báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh của 

Thanh tra thành phố, UBND thành phố Điện Biên Phủ trả lời như sau: 
I. KẾT QUẢ XÁC MINH 
1. Việc thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Đinh Văn 

Tuấn - tổ dân phố 18, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ và ông 

Nguyễn Anh Kiên -  tổ dân phố 02, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay  
 ng Nguyễn  nh Kiên và ông Đinh Văn Tuấn có thoả thuận về việc ông Tuấn 

chuyển nhượng cho ông Kiên QSD đất đối với thửa đất 94, tờ bản đ  số 12, địa ch  
t i tổ 18 (nay là tổ 10) phường Tân Thanh.  

Đầu giờ chiều ngày 25/6/2020, ông Kiên c ng ông Tuấn đến Văn phòng công 

chứng  uân Ph c đề nghị công chứng hợp đ ng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Do GCN QSD đất của ông Tuấn có nội dung đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền 

sử dụng đất t i ngân hàng chưa được xoá, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng nên ông 

Tuấn có nhờ nhân viên Văn phòng công chứng  uân Ph c làm giúp thủ tục xóa đăng 
ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất (xoá thế chấp). Trong khi chờ đợi kết 
quả xác nhận xóa thế chấp, nhân viên Văn phòng Công chứng  uân Ph c so n thảo 

dự thảo Hợp đ ng chuyển nhượng QSD đất theo yêu cầu của 2 bên mua - bán. 
Sau khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Tuấn đã được Trung tâm 

Quản lý đất đai thành phố xác nhận xoá thế chấp, công chứng viên Nguyễn Việt T ng 

hoàn thiện Hợp đ ng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo GCN QSD đất số vào 
sổ cấp GCN CS42482 ngày 19/12/2018, giao cho các bên đọc l i, nhất trí, cùng ký 
tên, điểm ch  và được công chứng viên ký, số công chứng 2105/2020 ngày 25/6/2020.  
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Sau khi hoàn thiện hợp đ ng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (giữa ông Tuấn 

chuyển nhượng cho ông Kiên), ông Kiên trực tiếp mang h  sơ đến bộ phận một cửa 

UBND thành phố để thực hiện đăng ký biến động do chuyển nhượng Quyền sử dụng 
đất.  ng Kiên đã đưa h  sơ qua bộ phận Một cửa UBND thành phố r i ng i chờ nộp 

thuế và nhận kết quả. 
2. Về thực hiện Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Toà 

án nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự thành phố: 
2.1. Theo thông tin Chi cục thi hành án dân sự thành phố cung cấp:  
Vào h i 15 giờ 35 ph t ngày 25/6/2020, Chi cục thi hành án dân sự thành phố 

Điện Biên Phủ nhận được quyết định số 10/2020/QĐ-BPKCTT ngày 25/6/2020 của 
Toà án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp t m 

thời. Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thành phố đã ban hành Quyết định số 

573/QĐ-CCTH DS ngày 25/6/2020 về việc thi hành án chủ động. Theo đó: Cho thi 
hành biện pháp khẩn cấp t m thời đối với bà Trần Hương Liên và ông Đinh Văn 

Tuấn: cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất t i thửa đất số 94, tờ bản đ  số 24, địa ch  tổ 18, 

phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Căn cứ Quyết định số 573/QĐ-
CCTH DS, chấp hành viên Vũ Đức Hải ban hành Quyết định số 36/QĐ-CCTHADS 
ngày 25/6/2020 về việc t m dừng đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi 

hiện tr ng tài sản (đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất t i thửa đất số 94, tờ bản đ  số 24 nói trên).  
Khoảng hơn 16 giờ, ông Hải gọi điện trao đổi với bà Vân – Giám đốc Trung 

tâm Quản lý đất đai thành phố về nội dung đã có quyết định áp dụng biện pháp khẩn 

cấp t m thời đối với ông Đinh Văn Tuấn, bà Trần Hương Liên và được bà Vân cho 

biết Trung tâm quản lý đất đai đã dừng việc cấp đổi GCN QSD đất. Đến 16 giờ 20 

ph t chiều c ng ngày, ông Hải tống đ t Quyết định số 36/QĐ-CCTH DS đến Trung 
tâm quản lý đất đai thành phố.   

2.2. Theo giải trình của Trung tâm Quản lý đất đai thành phố: 
Thời gian tiếp nhận h  sơ mang tên ông Đinh Văn Tuấn đề nghị xóa đăng ký 

biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất vào h i 13 giờ 58 ph t ngày 25/6/2020. 
Việc giải quyết thủ tục hành chính xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất của ông Đinh Văn Tuấn và thủ tục hành chính đăng 
ký biến động QSD đất chuyển nhượng từ ông Tuấn sang ông Kiên được thực hiện 

xong trước 16 giờ ngày 25/6/2020. Nội dung thực hiện g m: xác nhận xóa thế chấp và 
trả l i công dân; xác nhận biến động chuyển nhượng vào GCN QSD đất đã cấp cho 

ông Đinh Văn Tuấn và ban hành phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài 
chính chuyển cho công chức Thuế thực hiện thủ tục thu nghĩa vụ tài chính và trả h  
sơ cho ông Kiên. Qua xác minh trực tiếp t i máy tính của bà Trương Thị Thanh Huệ - 
Viên chức trực tiếp xem xét, tham mưu giải quyết thủ tục hành chính của ông Kiên 

cho thấy: Bản lưu Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai 

đứng tên ông Nguyễn  nh Kiên thể hiện việc kết th c thực hiện lưu t i máy tính vào 

h i 15 giờ 50 ph t ngày 25/6/2020. Bản lưu t i máy tính có c ng nội dung như bản đã 

được Giám đốc Trung tâm quản lý đất đai thành phố ký phát hành. 
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Khoảng hơn 16h c ng ngày 25/6/2020, Trung tâm Quản lý đất đai thành phố 

nhận được Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp của Tòa án nhân dân thành phố 

Điện Biên Phủ đối với ông Đinh Văn Tuấn – bà Trần Hương Liên về quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất t i thửa đất số 94, tờ bản đ  

số 24, địa ch  tổ 18, phường Tân Thanh. Ngay khi đó, bà Vân đã sang bộ phận 

chuyên môn yêu cầu dừng ngay thủ tục hành chính đối với trường hợp ông Kiên. Tuy 

nhiên thời điểm đó, GCN QSD đất có xác nhận biến động đã được chuyển cho công 
chức Thuế thu tiền và trả cho ông Kiên, ông Kiên chưa nộp h  sơ đề nghị cấp đổi 

GCN QSD đất sang tên mình. 
Sau đó, có cuộc gọi điện tho i của ông Hải – Chấp hành viên Chi cục Thi hành 

án dân sự thành phố trao đổi về việc đã có Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp 

t m thời đối với ông Đinh Văn Tuấn – bà Trần Hương Liên. Bà Vân có thông báo là 
Trung tâm đã dừng việc cấp đổi GCN QSD đất cho ông Kiên (thực tế chưa nhận h  

sơ đề nghị cấp đổi). Sau cuộc gọi, ông Hải mới mang đến gửi Trung tâm Quyết định 

của Chi cục thi hành án về việc t m dừng đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng, 

thay đổi hiện tr ng tài sản (viên chức Trung tâm ký nhận quyết định số 36/QĐ-
CCTH DS ngày 25/6/2020 vào h i 16 giờ 20 ph t). 

Như vậy, thủ tục đăng ký biến động QSD đất cho ông Kiên được Trung tâm 

Quản lý đất đai thực hiện xong trước khi nhận được Quyết định của Tòa án về áp 
dụng biện pháp khẩn cấp t m thời và Quyết định của Chi cục thi hành án thành phố 

về t m dừng đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện tr ng tài sản.  
2.3. Theo thông tin Chi cục Thuế khu vực thành phố Điện Biên Phủ - 

Mường Ảng cung cấp: 
Sau khi tiếp nhận h  sơ của ông Nguyễn  nh Kiên từ viên chức Trung tâm quản 

lý đất đai, công chức Chi cục thuế kiểm tra thấy h  sơ đầy đủ, hợp lệ và đủ điều kiện 
để xác định nghĩa vụ tài chính nên đã thực hiện trình tự, thủ tục thu thuế, lệ phí trước 
b  và trả l i 01 bộ h  sơ gốc cho cá nhân nộp thuế (g m 01 bản Hợp đ ng chuyển 

nhượng, 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 02 biên lai thuế).  
Liên quan đến quá trình tính thuế, thu thuế đối với trường hợp ông Nguyễn  nh 

Kiên nói trên, ông Trần Ngọc Huy cũng đã gửi đơn đến Chi cục thuế khu vực thành 
phố Điện Biên Phủ - Mường Ảng đề nghị xem xét. Ngày 09/8/2021, Chi cục thuế khu 

vực thành phố Điện Biên Phủ - Mường Ảng đã ban hành văn bản số 1048/CCTKV-
NV v/v trả lời đơn đề nghị của ông Trần Ngọc Huy. 

II. KẾT LUẬN NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN 
Thủ tục hành chính đăng ký biến động quyền sử dụng đất do chuyển nhượng 

QSD đất của ông Nguyễn  nh Kiên được Trung tâm Quản lý đất đai thành phố giải 

quyết xong trước thời điểm nhận được Quyết định số 10/2020/QĐ-BPKCTT ngày 
25/6/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ và Quyết định số 36/QĐ-
CCTH DS ngày 25/6/2020 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Điện Biên Phủ 

về việc t m dừng đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện tr ng tài sản. 

Trung tâm quản lý đất đai thành phố chưa tiếp nhận h  sơ và thực hiện việc cấp GCN 

QSD đất đứng tên ông Nguyễn  nh Kiên. 
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Nội dung công dân phản ánh về việc cơ quan chuyên môn thành phố thực hiện 

các trình tự, thủ tục hành chính liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

từ ông Đinh Văn Tuấn sang ông Nguyễn  nh Kiên và cấp GCN QSDĐ cho chủ mới 

khi đã có Quyết định của Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ và Chi cục thi 

hành án dân sự thành phố Điện Biên Phủ về việc t m dừng việc đăng ký, chuyển 

quyền sở hữu, sử dụng thay đổi hiện tr ng tài sản là không chính xác. 
Trên đây là nội dung trả lời của UBND thành phố đối với đơn phản ánh của 

các ông, bà: Trần Ngọc Huy – tổ dân phố 6, phường Noong Bua; Hoàng Quang 
Thành – số nhà 36, ngõ 33, tổ 5, phường Mường Thanh; Nguyễn Thị Tươi – bản 
Noong Bua, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, t nh Điện Biên./. 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND t nh; 
- Thanh tra t nh; 
- TT Thành ủy; 
- TT HĐND;  
- Lãnh đ o UBND TP; 
- Trung tâm QLĐĐ TP; 
- Ban Tiếp công dân TP; 
- Lưu: VT,TTr. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

        Lê Tiến Dũng 

 
 


