
           Kính gửi: Bà, Bế Thị Mai, xóm Mai Nưa, Thị trấn Xuân Hòa, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 

Ngày 08 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng nhận được 

đơn đề nghị của bà Bế Thị Mai, xóm Mai Nưa, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng.  

Đơn có nội dung như sau:“Gia đình có mảnh đất tại Kéo Sao, xóm Mai 

Nưa, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng được thừa kế từ bố mẹ chồng tôi để 

lại là ông Mã Văn Thiết và bà Bế Thị Nghiên gồm 04 thửa ruộng rẫy, rừng liền 

kề nhau. Năm 2020 gia đình tôi đã san gạt để lấy mặt bằng để trồng trọt. Kính 

mong UBND huyện, Phòng TN&MT, Phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Hà 

Quảng tạo điều kiện giúp đỡ gia đình tôi về việc giao đất và cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng mảnh đất này ”. 

Qua nghiên cứu, xem xét nội dung đơn, các loại giấy tờ liên quan và căn cứ 

các văn bản hướng dẫn về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữa nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng trả 

lời như sau:  

1. Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp không đúng 

đối tượng sử dụng theo Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Ủy 

ban nhân dân huyện Hà Quảng. Sau khi thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất lâm nghiệp, đến nay đã được Văn Phòng đăng ký đất đai chi nhánh Hà 

Quảng đăng ký biến động chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định (Có công văn 

số 01/CV-CNVPĐK ngày 05/01/2023 của Văn Phòng đăng ký đất đai Chi nhánh 

Hà Hà Quảng kèm theo). 

2. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Căn cứ Điều 8 Thông tư 

số 24/2014. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. 

1. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu gồm có: 

a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK; 

b) Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất 

đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây 

gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đối với trường hợp đăng ký về quyền sử 

dụng đất; 
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c) Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất. 

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì 

phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền 

sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, 

công trình đã xây dựng); 

đ) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, 

giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có); 

Vậy Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng trả lời để công dân được biết, bổ 

sung các loại hồ sơ, giấy tờ nêu trên và nộp tại Ủy ban nhân dân thị trấn Xuân 

Hòa theo quy định./. 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi;  

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Hà Quảng; 

- UBND Thị trấn Xuân Hòa; 

- Lưu: VT, TN&MT (Dung, Trực, Thùy). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Tùng 
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