
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-TD  
V/v phản hồi đơn của bà Tạ 

Hương Nhung  

Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi: Bà Tạ Hương Nhung - Địa chỉ: Số nhà 69, tổ 7, 

phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng. 
 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng nhận được đơn của bà Tạ Hương 

Nhung - Địa chỉ: Số nhà 69, tổ 7, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng (SĐT 

0886.200.586); đơn đề ngày 15/10/2022.  

Chủ tịch UBND thành phố thông tin quá trình giải quyết đơn của bà như sau: 

 Sau khi nhận được đơn, UBND thành phố đã giao cơ quan chuyên môn kiểm 

tra tại thực địa thửa đất số 415, tờ bản đồ số 21 đã được UBND thị xã Cao Bằng (nay 

là thành phố Cao Bằng) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 832996 ngày 

19/10/2006 cấp cho hộ bà Ngô Thị Hồng, năm 2011 bà Hồng đã sang tên toàn bộ 

thửa đất trên cho bà Tạ Hương Nhung (là con gái đẻ bà Hồng). Trong các ngày 

08/11/2022 và ngày 16/11/2022 phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã có 

buổi làm việc với bà Tạ Hương Nhung và bà Ngô Thị Hồng (là mẹ của bà) (có Biên 

bản làm việc gửi kèm theo). 

Căn cứ các biên bản làm việc với bà Ngô Thị Hồng và bà Tạ Hương Nhung, bà 

Ngô Thị Hồng đã xác nhận từ sau khi được cấp GCN đến năm 2008, bà Hồng có cải 

tạo, sử dụng đất vượt diện tích được cấp, hiện đang sử dụng vượt khoảng 410,9m2 

nằm ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 832996 đã được Nhà nước cấp 

(phần đất này có tiếp giáp với đất bà Hồng đã sang tên cho bà), phần diện tích đất 

này là đất thuộc quyền quản lý của nhà nước, trên đất đã có xây dựng 01 nhà tôn 

chưa được cấp GPXD. 

Do đó, để giải quyết nội dung kiến nghị của bà, UBND thành phố đã chỉ đạo 

UBND phường Ngọc Xuân tiến hành giải quyết việc sử dụng phần diện tích đất nằm 

ngoài giấy chứng nhận mà gia đình bà Ngô Thị Hồng đang sử dụng. Sau khi gia đình 

bà Ngô Thị Hồng hoàn trả lại đất cho Nhà nước (mặt bằng sạch), UBND phường 

Ngọc Xuân sẽ xem xét ký xác nhận biên bản xác định ranh giới, mốc giới đối với 

phần diện tích mà bà đang đề nghị tách thửa đất trong giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số AE 832996 cấp ngày 19/10/2006 đảm bảo quyền và nghĩa vụ cho gia 

đình bà. 

UBND thành phố Cao Bằng thông tin để bà Tạ Hương Nhung biết./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND TP (đ/c Châu); 

- Ban tiếp công dân; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Minh Châu 
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