
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAN LỘC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

Số: 1703/UBND-TP 
 

Về việc trả lời đơn đề nghị 

của ông Trần Hậu Định 

Can Lộc, ngày 01 tháng 6 năm 2021 

 

 

       Kính gửi: Ông Trần Hậu Định, thôn Thúy Hội, xã Thạch Hưng,  

                       thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện nhận được đơn đề 

nghị của ông Trần Hậu Định, thường trú tại thôn Thúy Hội, xã Thạch Hưng, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh với nội dung: 

1. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ Giấy chứng nhận kết hôn số 25, 

quyển số 01 do UBND xã Tùng Lộc đăng ký ngày 30/10/2002 đối với ông Đặng 

Văn Tuân và bà Nguyễn Thị Nguyệt. 

2. Đề nghị kiểm tra, làm rõ giá trị pháp lý của Hợp đồng chuyển nhượng 

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

Cù Thị Thường và ông Nguyễn Văn Tuấn ngày 11/12/2017, do UBND xã Tùng 

Lộc chứng thực ngày 11/12/2017. 

Căn cứ Báo cáo số 43/BC-TP ngày 28/5/2021 của Phòng Tư pháp về kết 

quả xác minh đơn đề nghị của ông Trần Hậu Định, U N  huyện Can Lộc trả 

lời như sau:  

1. Qua kiểm tra tại UBND xã Tùng Lộc thì thông tin Giấy chứng nhận kết 

hôn số 25, quyển số 01, do UBND xã Tùng Lộc đăng ký ngày 30/10/2002 cho 

ông Đặng Văn Tuân và bà Nguyễn Thị Nguyệt do ông Trần Hậu Định cung cấp 

không lưu trữ trong sổ hộ tịch tại UBND xã Tùng Lộc, không có thông tin trong 

cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, không có hồ sơ lưu tại UBND xã. 

Do ông Trần Hậu Định không cung cấp được bản chính Giấy Chứng nhận 

kết hôn hoặc tài liệu, chứng cứ có giá trị chứng minh ông Đặng Văn Tuân và bà 

Nguyễn Thị Nguyệt có đăng ký kết hôn tại UBND xã Tùng Lộc mà chỉ cung cấp 

được bản sao của bản sao có chứng thực nên UBND huyện Can Lộc không có 

cơ sở để giải quyết như đề nghị của ông Trần Hậu Định. 

2. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

các tài sản khác gắn liền với đất của hai bên là bà Cù Thị Thường và ông 

Nguyễn Văn Tuấn, giao kết ngày 11/12/2017, do UBND xã Tùng Lộc chứng 

thực ngày 11/12/2017: 

- Hợp đồng gồm 02 tờ, 04 trang (bao gồm cả trang lời chứng), tờ thứ nhất 

và tờ thứ hai không đóng dấu giáp lai. 

- Trang thứ nhất và trang thứ hai không có chữ ký của bên chuyển nhượng 

và bên nhận chuyển nhượng. 
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- Chữ ký của bên chuyển nhượng tại trang thứ 3 đúng là chữ ký của bà Cù 

Thị Thường. Tuy nhiên theo trình bày của bà Thường thì trước khi ký bà 

Thường không được đọc nội dung văn bản, không biết về nội dung văn bản, mà 

do ông Đặng Văn Tuân yêu cầu ký để ông Tuân đến UBND xã làm thủ tục đo 

đạc lại đất. Địa điểm ký là tại ngôi nhà gỗ ở thôn Minh Tiến. Bà Cù Thị Thường 

chưa bao giờ đến U N  xã để làm thủ tục chuyển nhượng đất đai, nhà ở. 

- Ông  ùi Văn Sơn (công chức địa chính xã) là người tham mưu thực hiện 

chứng thực và trình lãnh đạo UBND xã ký chứng thực, ông Sơn thừa nhận khi 

tiếp nhận hợp đồng để thực hiện chứng thực thì đã có chữ ký của bà Cù Thị 

Thường ký sẵn vào hợp đồng, bà Thường không có mặt tại U N  xã để ký vào 

hợp đồng và không ký trước mặt ông Sơn. 

- Chữ ký người thực hiện chứng thực hợp đồng là đúng chữ ký của ông 

Nguyễn Chỉ Tùng - Phó chủ tịch UBND xã. 

- Số tờ, số trang trong lời chứng của hợp đồng không đúng với số tờ, số 

trang thực tế; số chứng thực, quyển số chứng thực trong lời chứng của hợp đồng 

để trống. 

- U N  xã không lưu trữ bản chính hợp đồng. 

Như vậy, hợp đồng nêu trên vi phạm về thủ tục chứng thực hợp đồng, 

giao dịch theo quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 36 Nghị định 23/2015/NĐ-CP 

ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ 

bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; vi phạm về 

chế độ lưu trữ theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định 23/2015/NĐ-CP 

ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ 

bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

Theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì Hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn 

liền với đất của hai bên là bà Cù Thị Thường và ông Nguyễn Văn Tuấn, giao kết 

ngày 11/12/2017, do UBND xã Tùng Lộc chứng thực ngày 11/12/2017 vô hiệu. 

Thẩm quyền tuyên bố hợp đồng vô hiệu thuộc Tòa án nhân dân huyện. Vì vậy 

đề nghị công dân có đơn gửi Tòa án nhân dân huyện Can Lộc để giải quyết theo 

quy định của pháp luật. 

Vậy Ủy ban nhân dân huyện trả lời để ông Trần Hậu Định được biết./. 
 

  Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy;  

- UBKT Huyện ủy;                               Để BC 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- CVP, PVP UBND huyện; 

- Bộ phận Tiếp công dân huyện; 

- Đảng ủy, UBND xã Tùng Lộc; 

- Ông Trần Hậu Định; 

- Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Đặng Trần Phong 
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