
        ỦY BAN NHÂN DÂN 

         HUYỆN HÒA VANG 
 

       Số:        /UBND-TNMT 

V/v trả lời đơn kiến nghị của ông 

Đặng Lợm, xã Hòa Tiến 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Hòa Vang, ngày       tháng    9  năm 2022 

         

Kính gửi:   Ông(bà): Đặng Lợm, cùng trú tại thôn Lệ Sơn Bắc,  

                   xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang 
 

Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang nh n đ ợc đơn kiến nghị của ông(bà): 

Đặng Lợm, trú tại thôn Lệ Sơn Bắc, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang   i n i dung 

nh  sau: Thửa đất của h  ông đang sử dụng từ năm 1976 có GCN QSDĐ do ông 

đứng tên nh ng tr  c đây ranh gi i ch a có mốc ổn định, nay mong muốn làm 

lại GCN cho đúng   i diện tích đất thực tế,  iệc cấp đổi GCN QSDĐ là thu c 

thẩm quyền của xã hay của huyện, đề nghị các cấp quan tâm giải quyết. 

Qua kiểm tra UBND huyện Hòa Vang trả lời ông(bà) cụ thể nh  sau: 

 Thẩm quyền cấp GCN QSDĐ đối   i tr ờng hợp có diện tích tăng so   i 

GCN QSDĐ thu c thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Tuy nhiên, tr ờng 

hợp cấp GCN QSDĐ của ông Đặng Lợm, vào năm 2021 ông đã gửi đơn kiến 

nghị đến UBND huyện  à đã đ ợc UBND huyện trả lời tại Công  ăn số 

1453/UBND-TNMT ngày 07/7/2021   i n i dung cụ thể nh  sau:   

 1. Cơ sở pháp lý 

 H  ông Đặng Lợm đ ợc UBND huyện Hòa Vang cấp GCN QSDĐ số 

B363192 ngày 10/12/1994 đối   i thửa đất số 202, tờ bản đồ 13, diện tích 

850,0m
2
, loại đất thổ c . 

 Ngày 24/11/2008: đã thu hồi 381,1m
2
 (trong đó: 159,3m

2
 đất ở, 221,8m

2
 

đất trồng cây hàng năm khác) để nâng cấp, cải tạo tuyến đ ờng ĐT 605. 

 Ngày 22/7/2009: tách thêm 04 thửa   i tổng diện tích là 501,7m
2
 (trong 

đó 200,0m
2
 đất ở)  à đã chuyển nh ợng. 

 Tổng diện tích thu hồi  à đã chuyển nh ợng là 882,8m
2
 (trong đó 359,3m

2
 

đất ở),   ợt 32,8m
2
 so   i GCN QSDĐ đã cấp. 

 Nay theo hồ sơ do Chi nhánh VPĐKĐĐ tại huyện Hòa Vang l p thì diện 

tích thực tế đề nghị cấp GCN QSDĐ là 129,5m
2
.    

  2. Kết quả giải quyết  

 Qua kiểm tra, phần diện tích đề nghị cấp GCN QSDĐ cho ông Đặng Lợm 

129,5m
2 
là hoàn toàn không nằm trong GCN QSDĐ đã cấp theo Nghị định 

64/CP (thực tế diện tích trong GCN đã bị âm 32,8m
2
). 

  Theo xác nh n của UBND xã Hòa Tiến tại Công  ăn số 27/5/2021:  



2 

 

 - Đối   i phần diện tích tăng 60m
2
 do tr  c đây đo đạc ch a có mốc gi i 

ổn định, ph ơng pháp tính toán diện tích để cấp GCN theo Nghị định 64/CP: 

phần diện tích tăng tr  c 15/10/1993, không  i phạm;  

- Đối   i phần diện tích tăng 11,8m
2
 do khi thu hồi đất mở r ng tuyến 

đ ờng đo đạc theo hiện trạng sang đất giao thông phía Nam: Phần diện tích tăng 

sau ngày 01/7/2004,  i phạm lu t Đất đai; 

- Phần diện tích tăng 54m
2
 do năm 2009 tách thửa (04 thửa) theo hiện 

trạng có chồng lên phần đất đã thu hồi mở r ng đ ờng ĐT 605: Phần diện tích 

tăng sau ngày 01/7/2004,  i phạm. 

 Qua kiểm tra quy hoạch sử dụng đất huyện Hòa Vang đến năm 2020,  ị trí 

đề nghị cấp GCN QSDĐ thu c đất trụ sở cơ quan, tổ chức, không phù hợp   i 

quy hoạch sử dụng đất. Vì   y, ch a có cơ sở giải quyết đối   i tr ờng hợp đề 

nghị cấp GCN QSDĐ của ông(bà).  

 Tr ờng hợp của ông(bà) sẽ đ ợc xem xét cấp Giấy chứng nh n quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  à tài sản khác gắn liền   i đất sau khi đ ợc điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 22, Nghị 

định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.  

V y UBND huyện Hòa Vang trả lời cho ông(bà) có tên trên đ ợc biết./. 

Nơi nhận:                                                                             KT.CHỦ TỊCH 

- Nh  trên;                                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH 
- BTCD (để biết);                                                                                            

- L u: VT, TNMT(Ni).   
    

 

       Nguyễn Tấn Khoa 
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