
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HỒNG PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

      Số:…../TB-UBND                        Hồng Phong, ngày      tháng  12 năm 2021

 THÔNG BÁO 
Kết luận giải quyết đơn đề nghị của công dân Nguyễn Thị Thành, 

thôn Tiên Động, xã Hồng Phong

                 Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện; 
                                  - Bà Nguyễn Thị Thành. thôn Tiên Động, xã Hồng Phong,                                                                    
huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
           Căn cứ Nghị định 43/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ về hướng 
dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013;
          Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND, ngày 01 tháng 10 năm 2018 
của UBND tỉnh Hải Dương, về việc ban hành quy định hạn mức giao đất ở, hạn 
mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương.
         Sau khi nghiên cứu nội dung đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Thành, các 
hồ sơ, tài liệu có liên quan. Chủ tịch UBND xã Hồng Phong thông báo kết quả 
giải quyết như sau: 
         Nội dung đơn đề nghị: Ủy ban nhân dân xã Hồng Phong đã hơn 7 năm mà 
chưa thực hiện  Quyết định  số 02/2015 của Toà án nhân dân huyện Thanh Miện 
do thẩm phán Nguyễn Thị Quyên là chủ tọa.
        Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Hồng Phong kết luận như sau.
        I. Hồ sơ đất ở của bà Nguyễn Thị Thành

1. Hồ sơ 299/TTg.
Đăng ký tên chủ sử dụng đất là ông Nguyễn Văn Hòa gồm các thửa đất số 

345+346+347 thuộc tờ bản đồ số 01, diện tích lần lượt là 125m2 +340 m2 + 116 
m2. Trong đó: Thửa đất số 345 có diện tích 125m2 là loại đất thổ cư; hai thửa đất 
số 346 + 347 là loại đất Ao nuôi thủy sản. 

2. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất:
Tài liệu chứng minh về nguồn gốc sử dụng đất gồm có:
Thửa đất 345+346+347, tờ bản đồ số 01, tại hồ sơ 299/TTg, tên chủ sử dụng 

đất là ông Nguyễn Văn Hòa (ông Nguyễn Văn Hòa là bố đẻ của bà Nguyễn Thị 
Thành), và một phần diện tích thửa đất số 307 là đất Ao NTS do HTX Tiền Phong 
quản lý, được đo đạc tách thành các thửa đất số 149+150+151, tờ bản đồ số 03,  
diện tích lần lượt là 252m2 + 554m2 + 170m2.. 

Bà Nguyễn Thị Thành đăng ký cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tại 
thửa đất số 151, tờ bản đồ số 03, diện tích 170m2. Thửa đất này được hình thành từ 
thửa đất số 345 và một phần diện tích của thửa đất số 346 tờ bản đồ số 01(HS 
299/TTg).   

Ông Nguyễn Văn Hoản đăng ký đề nghị cấp GCN Quyền sử dụng đất tại 
thửa đất số 149+150, tờ bản đồ số 03, diện tích 806m2. Các thửa đất này được hình 



thành từ thửa đất số 346+347 và một phần diện tích của thửa đất số 307 tờ bản đồ 
số 01(HS 299/TTg), là đất Ao NTS do HTX Tiền Phong quản lý. 

Căn cứ vào tài liệu hồ sơ lưu trữ UBND xã Hồng Phong khẳng định: Bà 
Nguyễn Thị Thành và ông Nguyễn Văn Hoản được nhà nước cấp giấy chứng nhận 
Quyền sử dụng đất, và sử dụng các thửa đất nêu trên là đúng. Quy trình xét duyệt 
và đề nghị cấp giấy chúng nhận đã được địa phương thực hiện theo quy định của 
Pháp luật.
          II. Quá trình xem xét giải quyết đơn thư của bà Nguyễn Thị Thành
          Đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Thành: “Ủy ban nhân dân xã Hồng Phong 
đã hơn 7 năm mà chưa thực hiện được Quyết định số 02/2015 ngày 09 tháng 
12/2015 của Toà án nhân dân huyện Thanh Miện về việc công nhận sự thỏa 
thuận của các đương sự do thẩm phán Nguyễn Thị Quyên là chủ tọa”.
       Theo nội dung Quyết định số 02/2015/QĐST-DS, ngày 09 tháng 12 năm 
2015 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Miện về việc công nhận sự thỏa thuận 
của các đương sự. Bà Nguyễn Thị Thành và bà Nguyễn Thị Vĩnh nhận chuyển 
nhượng từ những người hưởng thừa kế theo pháp luật của ông Nguyễn Văn 
Hoản (gồm vợ và con của ông Hoản) mỗi người một phần diện tích của thửa đất 
số 150, tờ bản đồ số 03, là loại đất Ao Nuôi thủy sản. Bà Thành nhận chuyển 
nhượng 86m2, bà Vĩnh nhận chuyển nhượng 64m2, tại thửa đất nêu trên.  Giấy 
chứng nhận QSDĐ đất số: B 019244, số vào sổ cấp GCN: 593/QSDĐ/28/2/94, 
do UBND tỉnh Hải Hưng cấp ngày 30/01/1994. Chủ sử dụng là ông Nguyễn Văn 
Hoản.
       Theo đó: Ngày 07 tháng 6 năm 2016 Phía bên gia đình ông Hoản gồm 
những người hưởng thừa kế theo pháp luật của gia đình ông Nguyễn Văn Hoản 
(là vợ và con của ông Hoản) đã thực hiện việc quyền và nghĩa vụ theo quyết 
định số 02/2015 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Miện, bằng việc lập giấy ủy 
quyền cho ông Lê Văn Kiên thực hiện việc nộp nhận hồ sơ đề nghị đo đạc, tách 
thửa, đăng ký biến động với phần diện tích của bà Thành và Bà Vĩnh theo Quyết 
định số 02/2015/QĐST-DS, ngày 09/12/2015 của Tòa án nhân dân huyện Thanh 
Miện. 
      Ngày 17 tháng 6 năm 2016, bà Thành và bà Vĩnh tiếp tục thực hiện đề nghị 
xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Quyết định số 02/2015/QĐST-DS, 
ngày 09/12/2015 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Miện. (Ghi nhận tại Giấy 
biên nhận đơn khiếu nại, tố cáo số 344/VC1, ngày 17/6/2016 và Giấy xác nhận   
nhận đơn đề nghị xem xét thủ tục giám đốc thẩm số: 400/GXN-VC1, ngày 
01/8/2016, tại Viện Kiểm Sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội).
      Ngày 30 tháng 11 năm 2018 Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã có 
Thông báo số 745/TB-TA, ngày 30/11/2018 về việc giải quyết đơn của bà 
Thành và bà Vĩnh. Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã có công văn gửi 
chánh án tòa án nhân dân huyện và Giám đốc văn phòng đăng ký Quyền sử 
dụng đất huyện Thanh Miện. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện 
thanh Miện đã có văn bản xác minh  trả lời ngày 18/11/2018. Do đó Tòa án nhân 
dân cấp cao tại Hà Nội yêu cầu bà Thành và bà Vĩnh cần liên hệ với Văn phòng 
đăng ký Quyền sử dụng đất huyện Thanh Miện để thực hiện thủ tục tách thửa 
theo quy định của Pháp luật. Không có căn cứ để kháng nghị thủ tục giám đốc 
thẩm đối với Quyết định số 02/2015/QĐST-DS, ngày 09 tháng 12 năm 2015 của 



Tòa án nhân dân huyện Thanh Miện về việc công nhận sự thỏa thuận của các 
đương sự.
       Với nội dung thông báo của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, bà Thành 
không chủ động hợp tác theo nội dung mà các cơ quan chuyên môn hướng dẫn 
và tiếp tục gửi đơn đến UBND xã với những nội dung trái với các Thông báo, 
Quyết định của tòa án các cấp, không trái với quy định của Pháp luật. 
             III. Kết quả kiểm tra đất ở của bà Thành:
          Đất ở của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thành hiện bà Thành đã bán một 
phần cho ông Trịnh Công Đính, nhưng chưa làm thủ tục đăng ký tách thửa với 
cơ quan nhà nước. Ngày 04/02/2021, Uỷ ban nhân dân xã đã tổ chức hoà giải 
theo nội dung đề nghị của bà Nguyễn Thị Thành ( giữa các hộ gia đình gồm: Bà 
Nguyễn Thị Thành, đại diện hộ ông Đính là ông Trịnh Công Đỉnh ( con trai ông 
Trịnh Xuân Đính ), Trần Thị Đam có quyền lợi liên quan, các bên đã thoả thuận 
đến thống nhất: Bà Nguyễn Thị Thành là người đã bán nhà đất cho ông Trịnh 
Xuân Đính ( bố đẻ của ông Trịnh Công Đỉnh ) từ năm 2001, đã có biên nhận viết 
tay với nhau, bản gốc bà Trần Thị Đam đang giữ, các bên có trách nhiệm cung 
cấp giấy tờ có liên quan cho cán bộ chuyên môn của xã để hướng dẫn hoàn thiện 
hồ sơ chuyển nhượng nhà đất theo quy định của pháp luật. Nhưng đến nay, các 
bên đều không chủ động hợp tác, vì vậy, trong hồ sơ, thửa đất của bà Nguyễn 
Thị Thành vẫn thể hiện là thửa đất tranh chấp, vì thế, việc xác nhận mốc giới 
thửa đất của bà Thành chưa thực hiện được. 
       Ngày 01 tháng 10 năm 2021 bà Thành có đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại Giấy 
chứng nhận Quyền sử dụng đất theo nội dung Quyết định số 02/2015/QĐST-DS, 
ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Miện về việc 
công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Chủ tịch UBND xã đã giao cho cán 
bộ chuyên môn hướng dẫn thực hiện hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nhưng bà Thành 
không thực hiện, mà yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Hồng Phong thực hiện các nội 
dung không phù hợp với các văn bản và thẩm quyền của địa phương.
       IV. Kết luận:
      Việc thực hiện tách thửa để cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận cho bà Nguyễn 
Thị Thành theo nội dung đề nghị của bà Nguyễn Thị Thành không thể thực hiện 
được vì: Đất ở của bà Nguyễn Thị Thành và của ông Nguyễn Văn Hoản hiện sử 
dụng đang có sự tranh chấp, quá trình sử dụng có nhiều biến động về ranh giới 
và kích thước các thửa đất. Quan điểm của bà Thành khi làm việc với các cơ 
quan không nhất quán. Các bên có quyền và nghĩa vụ liên quan đến đất ở của bà 
Thành và đất ở của ông Hoản chưa thống nhất được với nhau.
        Trên đây là kết luận của chủ tịch UBND xã Hồng Phong trong việc giải 
quyết đơn đề nghị của công dân Nguyễn Thị Thành thôn Tiên Động, xã Hồng 
Phong./.
    Nơi nhận:
- Như kính gửi:
- TTr Đảng uỷ;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

      

       Trần Văn Khỏe
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