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Số:         /UBND-TNMT 

V/v trả lời đơn của bà Phạm Thị 

Huê, Xóm 7, xã Bế Triều, thị trấn 

Nước Hai, huyện Hoà An, tỉnh 

Cao Bằng 
 

 

Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng 11năm 2022 

Kính gửi:Bà Phạm Thị Huê, 

Địa chỉ: Xóm 7, xã Bế Triều, thị trấn Nước Hai, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng 
 

 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng nhận được đơn của bà Phạm Thị 

Huê –Trú tại: Xóm 7, xã Bế Triều, thị trấn Nước Hai, huyện Hoà An; đơn đề 

ngày 02/11/2022. 

Nội dung đơn (tóm tắt):“Bà nhận chuyển nhượng thửa đất số 230f, tờ bản 

đồ số 09 tại xóm Nà Lắc, xã Hòa Chung, thành phốCao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

Đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB 151572 do UBND thị xã 

Cao Bằng cấp ngày 18/11/2011. Hiện nay bà tiến hành làm thủ tục cấp đổi Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất thì được Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh 

thành phố Cao Bằng trả lời khi chuyển mục đích sử dụng đất có 02 lần chuyển 

mục đích sử dụng đất tại cùng một vị trí (Quyết định số 2149/QĐ-UBND và 

Quyết định số 3920/QĐ-UBND năm 2019 của UBND thành phố). Sau khi xem 

lại hồ sơ thấy phần đất đã chuyển mục đích của gia đình có sai xót nên bà có 

nhu cầu dịch chuyển sang vị trí mới. Nay bà đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem 

xét, tạo điều kiện cho bà được thay đổi vị trí sơ đồ khu đất đã chuyển đổi mục 

đích và giữ nguyên diện tích tại Quyết định số 3920/QĐ-UBND ngày 

29/11/2019 của UBND thành phố.” 

Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật, Ủy ban 

nhân dân thành phố Cao Bằng trả lời như sau:  

Qua kiểm tra hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất tháng 11 năm 2019 

của ông(bà) Phương Văn Thông - Nông Hải Yến, tại biên bản xác minh thực địa 

ngày 07 tháng 11 năm 2019 của công chức địa chính phường Hoà Chung có sơ 

đồ thửa đất kèm theo, người được uỷ quyền là ông Phan Huy Quang đã ký xác 

nhận ranh giới và vị trí thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng đất. Do việc nhầm 

lẫn trong quá trình xác định ranh giới thửa đất của người được uỷ quyền đã dẫn 

đến việc vị trí chuyển mục đích tại Quyết định số 3920/QĐ-UBND ngày 29 

tháng 11 năm 2019 của UBND thành phố Cao Bằng đã bị trùng với vị trí đã 

chuyển mục đích trước đó. 
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Mặt khác, Qua kiểm tra Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB 

151572 do UBND thị xã Cao Bằng cấp ngày 18 tháng 11 năm 2011 cho thửa đất 

số 230f, tờ bản đồ số 09, thửa đất trên đã thực hiện thủ tục tách thửa và đính 

chính tại trang bổ sung trước thời điểm ông (bà) Phương Văn Thông - Nông Hải 

Yến xin chuyển mục đích sử dụng đất lần 2. Tuy nhiên, do không có sơ đồ tách 

thửa kèm theo dẫn đến nhầm lẫn trong việc xác định vị trí xin chuyển mục đích 

sử dụng đất. 

Việc gia đình xin điều chỉnh vị trí chuyển mục đích do bị trùng là có cơ 

sở, tuy nhiên để việc điều chỉnh được đảm bảo chính xác về ranh giới, vị trí, đề 

nghị bà Phạm Thị Huê liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh thành phố 

để trích lục thửa đất số 230f, tờ bản đồ số 9, diện tích 223,6m2 (thửa đất được 

chuyển mục đích sửdụng đất theo Quyết định số 3920/QĐ-UBND ngày 

29/11/2019 của UBND thành phố Cao Bằng), cung cấp bản trích lục trên cho 

UBND thành phố để thực hiện việc điều chỉnh theo quy định. 

Ủy ban nhân dân thành phốCao Bằng thông báo và trả lời cho bà Phạm 

Thị Huê biết thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- CT, PCT UBND TP (đ/c Châu); 

- VP HĐND&UBND, BTD TP; 

- Phòng TNMT; 

- UBND phường Hoà Chung; 

- Lưu: VT, TNMT 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Châu 
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