
 

 

 
 

       Kính gửi: Ông Thân Văn Đồng, 

   Số nhà 29, ngõ 116, đường Nguyễn Trung Thiên, 

   phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Ngày 30/7/2021, UBND huyện nhận được Đơn đề nghị của ông Thân Văn 

Đồng, thường trú tại số nhà 29, ngõ 116, đường Nguyễn Trung Thiên, phường 

Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh đề nghị làm rõ các nội dung: 

1. Căn cứ vào đâu mà di sản của bố tôi để lại không có người tiếp quản trở 

thành vô chủ? 

2. Ông Thân Văn Hồng dỡ nhà là do thỏa thuận. Vậy ai là người thỏa thuận 

với ông Thân Văn Hồng dỡ nhà. Xin cho tôi được biết người thỏa thuận? 

3. Di sản của bố tôi để lại đã hết thời hạn khiếu kiện theo khoản 1, Điều 263 

Bộ luật Dân sự nói về thừa kế không có giấy tờ đã ban hành năm 2015, vậy sao 

UBND huyện vẫn tiếp nhận đơn khiếu nại trong khi UBND xã Sơn Lộc không tiếp 

đơn. Điều này đúng hay sai? 

4. Lý do nào mà quyết định thu hồi giấy chứng nhận sử dụng đất của tôi. Ai là 

người làm sai thủ tục ban đầu. Tôi đã nhận bìa 5 năm không có vấn đề gì nay lại bảo 

là sai. Vậy ai là người xử lý hồ sơ ban đầu? 

5. Biên bản gia đình không yêu cầu chia di sản tại sao UBND huyện bắt phải 

chia. Phải chăng cán bộ tài nguyên làm việc không xem hồ sơ. Chỉ làm theo cảm 

tính để phục vụ cho 1 cá nhân không đúng với sự việc thực tế hiện tại. 

Căn cứ kết quả giải quyết vụ việc, hồ sơ, tài liệu liên quan đến thửa đất số 17, 

tờ bản đồ số 33, diện tích 592,7m
2
, tại thôn Khánh Sơn, xã Sơn Lộc được UBND 

huyện cấp cho ông Thân Văn Đồng ngày 02/4/2014; UBND huyện trả lời các nội 

dung ông Thân Văn Đồng đề nghị làm rõ như sau: 

1. Thửa đất số 17, tờ bản đồ số 33, diện tích 592,7m
2
, tại thôn Khánh Sơn, xã 

Sơn Lộc trước năm 1981 do ông Thân Văn Bái sử dụng sau đó đến ông Thân Văn 

Tăng sử dụng. Đến đầu năm 1981 thì ông Thân Văn Tăng chết, năm 1982 thì vợ ông 

Thân Văn Tăng chết, hai ông bà mất không để lại di chúc và không để lại giấy tờ gì 

liên quan đến quyền sử dụng đất.  

Như vậy thửa đất nêu trên không phải tài sản vô chủ mà là tài sản thuộc 

quyền sở hữu (đồng sở hữu) của các con ông Thân Văn Tăng (thuộc hàng thừa kế 

thứ nhất theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015). 

2. Sau khi ông Thân Văn Tăng và vợ chết thì ngôi nhà gỗ của ông Tăng 

không có ai sử dụng và quản lý nên được ông Thân Văn Hồng (con ông Thân Văn 

Tăng) tháo dỡ để làm nhà ở tại một nơi khác tại xã Sơn Lộc. Việc tháo dỡ nhà ở thời 

điểm trên là việc của các anh em (con ông Tăng) tự nguyện quyết định và thực hiện, 
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chính quyền địa phương xã Sơn Lộc không nhận được đề nghị giải quyết tranh chấp 

và không can thiệp vào việc này. 

3. Ngày 24/6/2019 UBND  huyện Can Lộc tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu 

nại của ông Thân Văn Huệ đề nghị UBND huyện Can Lộc hủy Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số BO769787 cấp ngày 02/4/2014 cho ông Thân Văn Đồng tại 

thửa đất số 17, tờ bản đồ số 33, diện tích 592,7m
2 

, tại thôn Khánh Sơn, xã Sơn Lộc. 

Đây là Đơn khiếu nại đề nghị hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì cấp không 

đúng quy định của pháp luật về đất đai, không phải đơn đề nghị chia di sản thừa kế. 

Vì vậy UBND huyện tiếp nhận và giải quyết Đơn khiếu nại của ông Thân 

Văn Huệ là đúng quy định của pháp luật. 

4. Ngày 15/12/2013 ông Thân Văn Đồng lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất và đến ngày 02/4/2014 đã được UBND huyện Can Lộc cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO 769787 tại thửa đất số 17, tờ bản đồ số 

33, diện tích 592,7m
2 

. Tuy nhiên qua kiểm tra, xác minh, làm việc với các thành 

phần có liên quan, UBND huyện khẳng định ông Thân Văn Đồng chưa làm thủ tục 

nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định 

của pháp luật nhưng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là trái quy 

định của pháp luật. Đơn vị lập hồ sơ ban đầu là công ty tư vấn phối hợp với UBND 

xã để xây dựng hồ sơ.   

Căn cứ điểm d, khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai năm 2013, ngày 03/6/2020 

UBND huyện Can Lộc ban hành Quyết định số 1102/QĐ-UBND về việc thu hồi 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Thân Văn Đồng. Lý do thu hồi: 

Cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai. 

Như vậy, việc UBND huyện thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã 

cấp cho ông Thân Văn Đồng là đúng quy định của pháp luật. 

5. UBND huyện tiếp nhận và giải quyết Đơn khiếu nại của ông Thân Văn 

Huệ đề nghị UBND huyện Can Lộc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

BO769787 cấp ngày 02/4/2014 cho ông Thân Văn Đồng tại thửa đất số 17, tờ bản 

đồ số 33, diện tích 592,7m
2 
, tại thôn Khánh Sơn, xã Sơn Lộc.  

UBND huyện không yêu cầu gia đình phải chia di sản thừa kế. Việc chia di 

sản thừa kế là việc nội bộ của gia đình, nếu gia đình có yêu cầu thì gửi đến cơ quan 

có thẩm quyền để đề nghị chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật. 

Vậy UBND huyện Can Lộc trả lời để ông Thân Văn Đồng được biết./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; phòng TN&MT; 

- CVP, PVP UBND huyện; 

- Bộ phận Tiếp công dân huyện; 

- Đảng ủy, UBND xã Sơn Lộc; 

- Lưu: VT, TP. 
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