
UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN HÒA VANG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /UBND-TNMT  Hoà Vang, ngày       tháng 9 năm 2022 

V/v giải quyết đơn kiến nghị 

của ông Nguyễn Phú Tuyên 
  

Kính gửi:  

- Ông Nguyễn Phú Tuyên thường trú tại thôn 11, xã Hoà 

Thắng, thành phố Buôn Ma Thuộc, tỉnh Đắk Lắk; 

- Bà Ông Thị Qui thường trú tại thôn 11, xã Hoà Thắng, 

thành phố Buôn Ma Thuộc, tỉnh Đắk Lắk. 

 UBND huyện Hòa Vang nhận được đơn kiến nghị của ông Nguyễn Phú 

Tuyên thường trú tại thôn 11, xã Hoà Thắng, thành phố Buôn Ma Thuộc, tỉnh Đắk 

Lắk. Nội dung đơn: Ông kiến nghị liên quan đến việc triển khai thực hiện Quyết 

định số 03/2019/QĐ-HCPT ngày 30/12/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng và Bản án số 203/2021/HC-PT ngày 15/9/2021 của Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Đà Nẵng. Qua kiểm tra, UBND huyện Hoà Vang có ý kiến như sau:  

1. Cơ sở pháp lý và nội dung kiến nghị 

Ông Nguyễn Phú Tuyên kiến nghị liên quan đến thửa đất số 229, tờ bản 

đồ số 10 (theo bản đồ SVN là thửa đất số 348, tờ bản đồ số 29), thửa đất số 925, 

tờ bản đồ số 7 (theo bản đồ SVN) thôn Phong Nam, xã Hòa Châu đã được 

UBND huyện Hòa Vang cấp GCN QSDĐ số B 362434 ngày 26/12/1994 cho hộ 

bà Ông Thị Qui và thửa đất số 409, tờ bản đồ số 29, xã Hòa Châu, mục đích sử 

dụng: đất giao thông thuộc dự án Khu TDC số 2 đường DT 605. 

Ông Nguyễn Phú Tuyên kiến nghị: 

- Đề nghị điều chỉnh ranh giới thửa đất số 348, tờ bản đồ số 29 theo mép nhà 

ông Nguyễn Xuân Trung để trả lại phần diện tích đất hơn 70 m2 cho gia đình ông; 

- Cho phép chuyển mục đích đối với thửa đất số 409, tờ bản đồ số 29, diện 

tích 238,4 m2; 

- Gia hạn sử dụng đất đối với thửa đất số 925, tờ bản đồ số 7; mục đích sử 

dụng: đất trồng cây hành năm; diện tích: 113,0 m2. 

2. Kết quả giải quyết 

a) Đối với kiến nghị điều chỉnh ranh giới thửa đất số 348, tờ bản đồ số 29 

theo mép nhà ông Nguyễn Xuân Trung để trả lại phần diện tích đất hơn 70 m2 cho 

gia đình ông.  

Phần diện tích đất này thuộc thửa đất số 229, tờ bản đồ số 10, đã cấp GCN 

QSDĐ cho bà Ông Thị Trình. Hiện nay, bà Ông Thị Trình đã tách thửa chuyển 

nhượng QSDĐ cho bà Trần Thị Hòa (thửa đất số 1428, tờ bản đồ số 10).  
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Nội dung này, UBND huyện đã trả lời ông Nguyễn Phú Tuyên tại Công văn 

số 1404/UBND-TNMT ngày 16/8/2017 v/v giải quyết đơn kiến nghị của ông 

Nguyễn Phú Tuyên. 

b) ) Đối với kiến nghị cho phép chuyển mục đích đối với thửa đất số 409, tờ 

bản đồ số 29, diện tích 238,4 m2 

Hiện nay, thửa đất số 409, tờ bản đồ số 29, xã Hòa Châu có mục đích sử 

dụng đất giao thông thuộc dự án Khu TĐC số 2 đường DT 605, ông Nguyễn Phú 

Tuyên không cung cấp được giấy tờ có liên quan đến việc quản lý, sử dụng thửa 

đất nêu trên nên việc ông Nguyễn Phú Tuyên đề nghị cho phép chuyển mục đích là 

không có cơ sở để giải quyết. 

c) Liên quan đến kiến nghị gia hạn sử dụng đất đối với thửa đất số 925, tờ 

bản đồ số 7, xã Hòa Châu, đề nghị ông Nguyễn Phú Tuyên liên hệ UBND xã Hòa 

Châu và Chi nhánh VPĐK đất đai tại huyện Hòa Vang để được giải quyết theo 

thẩm quyền. 

UBND huyện Hoà Vang trả lời để ông Nguyễn Phú Tuyên, bà Ông Thị Qui 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./. 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- Thanh tra huyện; 

- Ban tiếp công dân huyện; 

- Lưu: VT, TNMT (Tấn)  
 

 

 KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Tấn Khoa 
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