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 Kính gửi:  Ông Lương Minh Lĩnh, thôn Đông Mỹ, xã Vượng  Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

 
 

 

 UBND huyện Can Lộc nhận được đơn kiến nghị của ông Lương Minh 

Lĩnh, thường trú tại thôn Đông Mỹ, xã Vượng Lộc đề nghị xem xét lại toàn bộ 

hồ sơ, quy trình cấp GCN QSD đất cho gia đình, hủy bỏ bìa đất cấp không đúng 

thực tế, cấp lại GCN QSD đất theo đúng quy định, đúng thực tế. Sau khi xem 

xét các nội dung trong đơn, Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc đã giao cho Phòng 

TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND xã Vượng Lộc kiểm tra, xem xét, giải 

quyết, trả lời cho công dân theo đúng quy định của pháp luật. Qua kiểm tra thực 

tế, hồ sơ lưu trữ, xác minh nguồn gốc, diện tích đất thuộc của gia đình ông Lĩnh 

và các hộ liền kề; thông báo số 58/TB-UBND ngày 17/12/2020 của UBND xã 

Vượng Lộc về kết luận của Chủ tịch UBND xã Vượng Lộc tại buổi làm việc liên 

quan đến đơn kiến nghị xác định ranh giới, diện tích đất vườn ở và việc cấp đổi 

GCN QSD đất sau đo đạc bản đồ địa chính của hộ ông Lương Minh Lĩnh thôn 

Đông Mỹ, xã Vượng Lộc, Văn bản số 28/TNMT ngày 07/5/2021 của Phòng Tài 

nguyên – Môi trường về việc xử lý việc sử dụng đất của ông Lương Minh Lĩnh, 

thôn Đông Mỹ, xã Vượng Lộc. UBND huyện Can Lộc có ý kiến như sau: 

 1. Về nguồn gốc sử dụng đất: 

 - Về thửa đất của gia đình ông Lương Minh Lĩnh 

 Theo bản đồ 299 tờ bản đồ số 02, số thửa 630, diện tích 264m
2
 và thửa đất 

số 615, diện tích 856m
2
; theo sổ 05 (lưu tại phòng TN&MT) gia đình đã được 

cấp giấy chứng nhận QSD đất (cấp theo NĐ64/CP) được thể hiện tại tờ bản đồ 

số 02, số thửa 575 (BĐ 299), diện tích 1100m
2
 trong đó đất ở 200m

2
, đất vườn 

900m
2 
và ghi rõ thửa đất của hộ ông Lương Lĩnh.  

Theo bản đồ đo đạc chuyển đổi giai đoạn 2 thực hiện năm 2000 (BĐ 205) 

thì thửa đất của gia đình ông Lĩnh thuộc thửa số 591, tờ bản đồ số 02, diện tích 

1.224m
2
 

Theo bản đồ đo đạc địa chính xã Vượng Lộc (bản đồ đo đạc hiện trạng) 

được thể hiện thuộc số thửa 58, tờ bản đồ số 51 diện tích 1.677,6m
2
. Thực hiện 

dự án cấp GCN QSD đất sau đo đạc bản đồ địa chính gia đình ông Lương Minh 

Lĩnh lập hồ sơ cấp đổi GCN QSD đất đối với trường hợp mất GCN QSD đất, 

Hội đồng tư vấn xã Vượng Lộc đã xét đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. Đã được UBND huyện cấp GCN QSD đất số seri 197938, cấp ngày 

18/6/2013 với diện tích 1373.9m
2
 trong đó đất ở 200m

2
, đất trồng cây lâu năm 

1173.9m
2
. 

- Khu vực Phía nam thửa đất ông Lương Minh Lĩnh 



Theo bản đồ 299 tờ bản đồ số 02, số thửa 638+679+640, diện tích 2.448m
2
 

được thể hiện là đất Hoang do UBND xã quản lý và một thửa trống không ghi kí 

hiệu số thửa và diện tích. 

Theo bản đồ đo đạc (BĐ 205) tờ bản đồ số 02, số thửa 648+649+650, diện 

tích 2.367m
2
 được thể hiện là đất Hoang UBND xã quản lý  

Theo bản đồ đo đạc địa chính xã Vượng Lộc năm 2010, được thể hiện tại tờ 

bản đồ số 51, thửa đất số 499+198+197+496+500, diện tích 1.914.1m
2
, kí hiệu 

đất LUC đất do UBND xã quản lý  

Khu vực này, năm 2011 đã được quy hoạch phân lô đất ở (5 lô) với diện 

tích 1.519m
2
 và đã được giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào năm 

2011 theo hình thức giao đất không thông qua hình thức đấu giá QSD đất. 

2. Về hiện trạng sử dụng đất: 

- Về thửa đất của gia đình ông Lương Minh Lĩnh 

 Gia đình đã xây dựng nhà ở và trồng cây trên phần diện tích cũ của gia 

đình. Còn phần diện tích 303.7m2 theo báo cáo của UBND xã Vượng Lộc và 

xác minh các hộ sống cùng thời điểm và hộ liền kề là bà Vương Thị Trâm thì 

năm 2017 gia đình ông Lương Minh Lĩnh tự ý xây móng trên phần đất của gia 

đình bà Trâm (khi xây dựng bà Trâm đã trao đổi trực tiếp với gia đình ông Lĩnh 

đề nghị không xây trên đất gia đình bà đã được cấp GCN QSD đất năm 2011 

nhưng ông Lương Minh Lĩnh vẫn xây dựng). 

- Khu vực Phía Nam thửa đất ông Lương Minh Lĩnh 

Các hộ dân đã được UBND huyện giao đất theo hình thức không thông qua 

đấu giá QSD đất năm 2011 đã được giao đất, cắm mốc tại thực địa, nay chưa 

xây dựng các công trình. 

+ Khi giao đất tại thực địa có cán bộ địa chính xã và ban cán sự thôn giao 

đất đủ cho các hộ (khi đó ông Lương Minh Lĩnh không có ý kiến hay khiếu nại 

gì); 

+ Năm 2017 ông Lương Minh Lĩnh xây dựng móng lên một phần đất của 

gia đình bà Trâm là thửa đất liền kề đã được UBND huyện cấp GCN QSD đất số 

BG 148934, cấp ngày 26/12/2011 (diện tích chồng lấn lên đất bà Trâm 91,2m
2
). 

3. Về hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tính pháp lý thửa đất: 

        - Tại Phòng TN&MT và UBND xã Vượng Lộc hồ sơ lưu gồm: Tờ Bản đồ 

số 02 (BĐ 299), bản đồ 205, sổ 05, sổ mục kê, tờ bản số 51 (bản đồ đo đạc địa 

chính xã Vượng Lộc); 

 Căn cứ hồ sơ lưu trữ, kết quả kiểm tra, xác minh, báo cáo của UBND xã 

Vượng Lộc, Phòng tài nguyên – Môi trường, UBND huyện Can Lộc xét thấy nội 

dung đơn của ông Lương Minh Lĩnh cho rằng thửa đất của gia đình ông sử dụng 

ổn định từ năm 1960 đến nay với diện tích 1677.6m
2
 là không có cơ sở, vì: 

Tất cả hồ sơ liên quan đến quản lý đất đai như: Bản đồ 299, bản đồ 205, 

sổ mục kê, sổ 05, bản đồ đo đạc địa chính xã Vượng Lộc cho thấy hiện gia đình 

ông Lương Minh Lĩnh đang sử dụng có một phần diện tích do gia đình tự cơi 

nới, chưa được nhà nước giao, công nhận quyền sử dụng đất.  

Để xảy ra tình trạng như trên trước hết do công tác quản lý nhà nước dất 

đai tại địa phương còn buông lỏng, UBND huyện nghiêm khắc phê bình UBND 

xã Vượng Lộc qua các thời kỳ trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, để 



người dân cơi nới, lấn chiếm nhưng không ngăn chặn, xử lý kịp thời. Giao 

phòng TN&MT chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã Vượng Lộc thực hiện một số nội 

dung sau: 

- Căn cứ Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 87 Nghị định 

43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất 

đai năm 2013, Phòng Tài nguyên – Môi trường, UBND xã Vượng Lộc lập hồ sơ 

tham mưu UBND huyện hủy bỏ GCN QSD đất đã cấp số seri 197938, cấp ngày 

18/6/2013 (giấy CNQSD đất đang lưu tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

Hồng Lĩnh – Can Lộc), do hồ sơ cấp giấy CNQSD đất năm 2013 đối với thửa 

đất của ông Lương Minh Lĩnh thực hiện không đúng trình tự, quy định của pháp 

luật (UBND xã ghi sau đơn cấp giấy của hộ gia đình cắt 303,7m
2
 là không đúng 

quy định, không thực hiện niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại thôn, giấy 

CNQSD đất cấp trước ngày kiểm tra, thẩm định của phòng chuyên môn) và 

hướng dẫn gia đình ông Lương Minh Lĩnh lập hồ sơ cấp lại GCN QSD đất đối 

với phần diện tích gia đình ong đang sử dụng sau khi xác định diện tích cơi nới. 

- UBND xã Vượng Lộc đo đạc, xác định phần diện tích cơi nới và giao đủ 

diện tích cho gia đình bà Vương Thị Trâm theo ranh giới, diện tích đã được 

giao, cấp GCN QSD đất. 

- Đối với phần diện tích còn lại khi đã giao đủ cho hộ bà Vương Thị 

Trâm, căn cứ quy định cụ thể khoản 11, Điều 1, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP 

ngày 18/12/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai để thực hiện theo quy định. 

          Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc trả lời nội dung đơn kiến nghị của ông 

Lương Minh Lĩnh để ông biết và thực hiện./. 
 

                                                                                          
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Phòng TNMT, Thanh tra huyện; 

- UBND xã Vượng Lộc; 

- Ban tiếp dân huyện; 

-  - Lưu: VT, TNMT. 
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