
        ỦY BAN NHÂN DÂN 

         HUYỆN HÒA VANG 
 

       Số:        /UBND-TNMT 

V/v trả lời đơn của ông(bà) 

 Bùi Thị Minh 

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): Bùi Thị Minh, trú tại thôn An Châu, xã Hòa 

Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 
 

UBND huyện nhận được đơn kiến nghị của ông(bà) Bùi Thị Minh, trú tại 

thôn An Châu, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang với nội dung liên quan đến việc 

cấp GCN QSDĐ. 

Sau khi xem xét nội dung đơn, UBND huyện Hòa Vang trả lời ông(bà) Bùi Thị 

Minh như sau: 

1. Cơ sở pháp lý 

Thửa đất số 96, tờ bản đồ số 18, diện tích 428m
2
, loại đất màu, xã Hòa Phú 

được UBND huyện Hòa Vang cấp GCN QSDĐ số H 694133 ngày 08/7/1996 

cho hộ ông Lê Tấn Thạnh. 

Ngày 30/11/2021, ông Lê Tấn Thạnh và bà Nguyễn Thị Trung chuyển 

nhượng thửa đất nêu trên cho ông Nguyễn Văn Thiên và bà Bùi Thị Minh theo 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được Văn phòng công chứng Trần 

Thị Thanh Bòng chứng thực, số công chứng 5901 quyển số 119/2021 TP/CC-

SCC/HĐGD. 

2. Kết quả giải quyết 

Theo quy định tại khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ:  Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa 

được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà 

không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn 

bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật: Sử dụng đất do nhận 

chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 

2008; Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ 

về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của 

Nghị định này; 

Trường hợp ông Nguyễn Văn Thiên và bà Bùi Thị Minh nhận chuyển 

nhượng theo Hợp đồng được chứng thực ngày 30/11/2021 là không có cơ sở giải 

quyết.  



2 

 

Việc ông Nguyễn Văn Thiên và bà Bùi Thị Minh tự ý xây dựng nhà trên 

đất nông nghiệp là vi phạm pháp luật đất đai. Hiện nay, Luật Đất đai 2013 chỉ 

cho phép cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp 

luật đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014. 

Theo nội dung đơn trình bày của bà Bùi Thị Minh thì bà xây dựng nhà ở và 

sinh sống trên khu đất trên được 10 năm nhưng không có giấy tờ chứng minh 

kèm theo. 

Để có cơ sở cấp GCN QSDĐ cho ông Nguyễn Văn Thiên và bà Bùi Thị 

Minh thì đề nghị ông(bà) cung cấp giấy tờ nhận chuyển nhượng đất trước ngày 

01 tháng 7 năm 2014 và các giấy tờ chứng minh có nhà ở trên đất trước ngày 01 

tháng 7 năm 2014. 

Vậy UBND huyện Hòa Vang trả lời cho ông(bà) Bùi Thị Minh được biết./. 

Nơi nhận:                                                                             KT.CHỦ TỊCH 

- Như trên;    PHÓ CHỦ TỊCH 

- BTCD (để biết); 

- Lưu: VT, TNMT(Ni).   
    

 

 

       Nguyễn Tấn Khoa 
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