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Kính gửi: Bà Hà Thị Bẩy, tổ dân phố 7, phường Nam Thanh, 
thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

 

Ngày 08/9/2021, UBND thành phố Điện Biên Phủ nhận được 02 đơn đề 
nghị đề ngày 29/8/2021 và 07/9/2021 của bà Hà Thị Bẩy, địa chỉ tổ dân phố 7, 

phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Sau khi xem xét 
nội dung đơn kiến nghị của bà Hà Thị Bẩy, UBND thành phố đã giao nhiệm vụ 

cho phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc kiểm tra, xem xét tham mưu 

UBND thành phố trả lời nội dung bà Hà Thị Bẩy kiến nghị. Trên cơ sở kết quả đo 

đạc, xác định phạm vi ranh giới thửa đất, hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất và các giấy 

tờ liên quan được thu thập trong quá trình kiểm tra, xem xét hồ sơ. UBND thành 

phố Điện Biên Phủ trả lời nội dung kiến nghị như sau: 

1. Yêu cầu trả lời bằng văn bản để bà được biết kết quả kiểm tra các Giấy 

CNQSD đất đã nêu tại điểm 2 Mục IV Kết quả đối thoại của Quyết định số 980/QĐ-
UBND ngày 10/6/2020 của UBND thành phố Điện Biên Phủ “2. Bà Bẩy đề nghị 

UBND thành phố xem xét giải quyết đối với hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất cho: Ông 

Nguyễn Đức Vượng (GCNQSD đất số H15500/QĐSĐ cấp ngày 08/12/2009), bà 

Vương Thị Sim (GCNQSD đất số H11228/QĐSĐ cấp ngày 19/5/2008), ông Nguyễn 

Duy Cảnh (GCNQSD đất số H11471/QĐSĐ cấp ngày 02/10/2008), hồ sơ ông 

Nguyễn Đức Vượng mua của ông Thành (tại sao không ký giáp danh vẫn được 

UBND thành phố cấp Giấy CNQSD đất số CH18433/QSDĐ ngày 12/9/2011)”. Trên 
cơ sở hồ sơ, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và qua kết quả kiểm tra, xem xét 04 hồ sơ cấp 

Giấy CNQSD đất cho thấy: 

 1.1. Đối với hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất cấp cho bà Vương Thị Sim số 

H11228/QSDĐ ngày 19/5/2008. 

Qua kiểm tra, bà Vương Thị Sim nhận chuyển nhượng 100m
2 đất của ông Hà 

Quang Thắng nhưng được cấp Giấy CNQSD đất 164,3m
2
, thành phần hồ sơ không có 

nội dung xác định nguyên nhân tăng diện tích.  

Theo trích lục bản đồ địa chính thửa đất số 6b tờ bản đồ số 337-c-II do cán bộ 

địa chính thực hiện được UBND phường Nam Thanh chứng thực ngày 03/9/2008, 

thửa đất số 6b, tờ bản đồ 337-c-II được sử dụng vào mục đích làm nhà ở trong khoảng 

thời gian từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 nhưng không có giấy tờ về 

quyền sử dụng đất theo quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai năm 

2003. Căn cứ quy định tại Khoản 6, Điều 50, Luật Đất đai 2003, khoản 1 Điều 15 
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Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ, thửa đất đủ điều kiện cấp 

Giấy CNQSD đất và phải nộp tiền sử dụng đất. Tuy nhiên bà Vương Thị Sim chưa 

thực hiện nghĩa vụ tài chính (nộp tiền sử dụng đất). 

Như vậy, Giấy CNQSD đất số vào sổ H11228/QSDĐ cấp cho bà Vương Thị 

Sim ngày 19/5/2008 là chưa bảo đảm theo quy định.  

2.2. Giấy CNQSDĐ cho ông Nguyễn Duy Cảnh số H11471/QSD ngày 

02/10/2008.  

Hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất cấp cho ông Nguyễn Duy Cảnh có nguồn gốc 

nhận chuyển nhượng của bà Vương Thị Sim, bà Sim đã được cấp Giấy CNQSD đất 

số H11228/QSDĐ ngày 19/5/2008. Theo quy định tại Điều 106 Luật Đất đai 2003, bà 

Vương Thị Sim đủ điều kiện chuyển nhượng QSDĐ. Do vậy Giấy CNQSD đất số vào 

sổ H11471/QSDĐ ngày 02/10/2008 cấp cho ông Nguyễn Duy Cảnh là đúng quy định. 

2.3. Giấy CNQSD đất cấp cho ông Nguyễn Đức Vượng số CH18433 ngày 

12/9/2011.  

Hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất cho ông Nguyễn Đức Vượng có nguồn gốc nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Hà Quang Thành, ông Thành đã được cấp 

Giấy CNQSD đất số vào sổ CH18092 ngày 10/8/2011. Theo quy định tại Điều 106 

Luật Đất đai 2003, ông Hà Quang Thành đủ điều kiện chuyển nhượng QSD đất. Do 

vậy, Giấy CNQSD đất số vào sổ CH18433 ngày 12/9/2011 cấp cho ông Nguyễn Đức 

Vượng bảo đảm đúng theo quy định. 

Bà Hà Thị Bẩy đề nghị UBND thành phố xem xét nội dung tại sao không ký 

giáp ranh mà ông Vượng vẫn được cấp Giấy CNQSD đất là không có cơ sở. 

2.4. Giấy CNQSD đất số H15500/QSDĐ cấp cho ông Nguyễn Đức Vượng. 

 Qua kiểm tra, xem xét hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất số H15500/QSDĐ cấp cho 

ông Nguyễn Đức Vượng. UBND thành phố phát hiện Giấy CNQSD đất số 

H15500/QSDĐ cấp cho ông Nguyễn Đức Vượng không đúng quy định, UBND thành 

phố đã có Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 quyết định thu hồi, hủy bỏ 

Giấy CNQSD đất số H15500/QSDĐ đã cấp. 

Như vậy, qua kết quả kiểm tra, xem xét 04 hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất xác 

định đúng, sai như sau:  
- Đối với (01) Giấy CNQSD đất cấp cho ông Nguyễn Đức Vượng sau khi kiểm 

tra không đúng quy định, UBND thành phố đã thực hiện thu hồi (GCN QSDĐ số 

H11550/QSDĐ). 

- Đối với (02) Giấy CNQSD đất cấp cho ông Nguyễn Duy Cảnh (GCNQSDĐ 

số H11471/QSDĐ) và ông Nguyễn Đức Vượng (GCNQSDĐ số CH18433) được cấp 

đúng theo quy định.  

- Đối với (01) Giấy CNQSD đất cấp cho bà Vương Thị Sim (GCNQSDĐ số 

H11228/QSDĐ) được cấp chưa đúng quy định. Bà Vương Thị Sim chưa thực hiện 

nghĩa vụ tài chính nhưng đã được cấp Giấy CNQSD đất; hiện tại, bà Vương Thị Sim 

đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thửa đất nêu trên cho ông Nguyễn 

Duy Cảnh (ông Cảnh đã được cấp Giấy CNQSDĐ số H11471/QSDĐ. Giải quyết nội 

dung này, ngày 30/3/2021 UBND thành phố đã có Văn bản số 497/UBND-TNMT 
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giao nhiệm vụ  và Trung tâm Quản lý đất đai  đã thực hiện chuyển thông tin nghĩa vụ 

tài chính còn thiếu khi cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số H11228/QSDĐ ngày 

19/5/2008 cho bà Vương Thị Sim. 

2. Đối với nội dung “thực hiện đo đạc, xác định phạm vi ranh giới, diện tích cụ 

thể các thửa đất số 23 tờ bản đồ số 68 (ông Nguyễn Duy Cảnh đang sử dụng), thửa đất 

số 84+92, tờ bản đồ số 68 (ông Lê Ngọc Tân - con trai bà Bẩy đang sử dụng) để xác 

định ông Cảnh đang sử dụng có chồng lấn như nội dung bà Bẩy đề nghị” và kiểm tra 

làm rõ nguồn gốc đối với diện tích 64,3m
2 đất tăng thêm so với Hợp đồng chuyển 

nhượng và loại đất, mục đích sử dụng đất, hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất cho bà Vương 

Thị Sim: 

- Ngày 21/10/2021, phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND 

phường Nam Thanh, Trung tâm quản lý đất đai thực hiện đo đạc xác định phạm vi 

ranh giới, diện tích cụ thể các thửa đất số 23 tờ bản đồ số 68 (ông Nguyễn Duy Cảnh 

đang sử dụng), thửa đất số 84+92, tờ bản đồ số 68 (ông Lê Ngọc Tân - con trai bà Bẩy 

đang sử dụng) xác định ông Cảnh đang sử dụng đất nằm trong phạm vi đã được cấp 

Giấy CNQSD đất số H11471/QSDĐ ngày 02/8/2008, không có chồng lấn như nội 

dung bà Bẩy đề nghị. 

- Về nguồn gốc diện tích 64,3m
2 đất tăng thêm so với Hợp đồng chuyển 

nhượng, kiểm tra loại đất, mục đích sử dụng đất. Diện tích đất tăng thêm 64,3m
2  được 

UBND thành phố cấp Giấy chứng nhận QSDĐ loại đất trồng cây hàng năm khác là có 

cơ sở vì 02 lý như sau: 

+ Lý do 1: Theo Biên bản thoả thuận về đất nhà ở giữa hai gia đình bà Hà Thị 

Bẩy, ông Lê Thanh Hồng, tổ dân phố 9, phường Nam Thanh với gia đình bà Vương 

Thị Sim, ông Hà Quang Thắng, tổ dân phố 11, phường Nam Thanh, thành phố Điện 

Biên Phủ ngày 11/3/2008 (viết tay) có nội dung “vì giữa đất nhà ở của gia đình ông 

Hà Quang Thắng bà Vương Thị Sim có dựng một bức tường với đất kho của gia 

đình bà Hà Thị Bẩy và ông Lê Thanh Hồng. Nay bà Hà Thị Bẩy đã thoả thuận 

chuyển nhượng lại cho gia đình ông Thắng bà Sim 1/2 bức tường và phần đất cho 

ông Hà Quang Thắng và bà Vương Thị Sim. Gia đình bà Sim ông Thắng được sử 

dụng bức tường từ mép ngoài cột sắt sang đất ông Thắng bà Sim. Hiện nay nhà 

kho của bà Bẩy và ông Hồng đang nhờ bức tường và nhờ máng nước. Sau khi 
thoả thuận giữa nhà ông Thắng bà Sim và nhà ông Hồng bà Bẩy hai bên hoàn 

toàn nhất trí. Nay gia đình ông Thắng bà Sim nhượng lại hết nhà ở cho gia đình 

ông Nguyến Duy Cảnh và Hoàng Thị Liên tại tổ dân phố 11, phường Nam Thanh, 

thành phố Điện Biên Phủ. 

Nay giữa gia đình ông Lê Thanh Hồng và bà Hà Thị Bẩy với gia đình ông 
Cảnh bà Liên cam kết thực hiện như sau: Nếu gia đình ông Cảnh bà Liên có điều 

kiện xây nhà lại đập bức tường ra phải để lại 15 phân từ mép cột sắt về phía nhà 

ông Cảnh. Nếu gia đình nhà ông Hồng bà Bẩy xây trước thì để ra 15 phân đất về 

phía nhà bà Bẩy ông Hồng”. 

+  Lý do 2: Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ ngày 30/10/2001 giữa ông Hà 

Quang Thắng chuyển nhượng cho bà Vương Thị Sim diện tích 100m
2 đất ở, có xác 

nhận ngày 01/11/2001 của UBND thị trấn Mường Thanh (nay là UBND phường Nam 
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Thanh). Tuy nhiên, tại thời điểm bà Vương Thị Sim đăng ký cấp Giấy chứng nhận 

QSDĐ, ngày 14/3/2008 đã có đơn xác minh nguồn gốc đất xác định diện tích 164,3m2 
đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp, đơn đã được UBND phường Nam Thanh 

xác nhận. Như vậy, diện tích 164,3m
2 đất bà Sim được cấp Giấy chứng nhận theo quy 

định tại khoản 6 Điều 50 Luật đất đai 2003. 

Trên đây là nội dung trả lời của UBND thành phố Điện Biên Phủ đối với 02 

nội dung kiến nghị của bà Hà Thị Bẩy để bà được biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                              
- Như trên;      
- TT Thành ủy (bc);                                                                              
- Lãnh đạo UBND TP;                                                       
- Trung tâm QLĐĐ thành phố;                                                                                                 
- Ban Tiếp công dân thành phố; 
- Ban Tiếp công dân tỉnh; 
- UBND phường Nam Thanh; 
- Thanh tra thành phố; 
- Lưu VT, HSGQĐ.                                                
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Lê Tiến Dũng 

 
 


