
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

 

Số:         /UBND-TNMT 
V/v trả lời đơn của ông Nguyễn Xuân 

Quang và bà Nguyễn Thị Biên,  

thôn Tân Hải, xã Cẩm Nhượng. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Cẩm Xuyên, ngày       tháng      năm 2022 

 

                 Kính gửi:   Ông Nguyễn Xuân Quang và bà Nguyễn Thị Biên, địa chỉ 

thôn Tân Hải, xã Cẩm Nhượng. 

       

 Ủy ban nhân dân huyện nhận được đơn của ông Nguyễn Xuân Quang và bà 

Nguyễn Thị Biên, địa chỉ thôn Tân Hải, xã Cẩm Nhượng khiếu nại về việc UBND 

huyện Cẩm Xuyên thu hồi GCNQSD đất đã cấp cho gia đình ông, bà. Qua xem xét 

nội dung đơn và kết quả kiểm tra các hồ sơ, tài liệu có liên quan, Ủy ban nhân dân 

huyện có ý kiến như sau: 

 Ông Nguyễn Xuân Quang và bà Nguyễn Thị Biên đã được UBND huyện 

Cẩm Xuyên cấp GCNQSD đất lần đầu vào ngày 17/7/2008, số AM 235595 thuộc 

thửa đất số 99, tờ bản đồ số 11; nguồn gốc sử dụng đất thể hiện trong hồ sơ là đất 

được cấp năm 1986; ngày 17/11/2014, ông Nguyễn Xuân Quang và bà Nguyễn Thị 

Biên được UBND huyện Cẩm Xuyên cấp đổi sang GCNQSD đất số BI 754950 

thuộc thửa 21, tờ bản đồ số 16 (bản đồ địa chính chính quy xã Cẩm Nhượng). Tuy 

nhiên, trong quá xử lý đơn thư của bà Nguyễn Thị Tam (mẹ ruột của ông Nguyễn 

Xuân Quang) thì nguồn gốc sử dụng đất được UBND xã Cẩm Nhượng xác định tại 

Tờ trình số 215/TTr-UBND ngày 6/8/2021 là do ông Nguyễn Văn Xin (đã mất) và 

bà Nguyễn Thị Tam sử dụng làm nhà ở từ năm 1975. 

Từ những nội dung nêu trên, nhận thấy nguồn gốc sử dụng của thửa đất 

được thể hiện trong hồ sơ cấp GCNQSD đất ghi đất được cấp năm 1986 là không 

đúng với quy định của pháp luật (không đúng nguồn gốc sử dụng đất). 

 Căn cứ theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai 2013 nhà 

nước thu hồi giấy chứng đã cấp trong các trường hợp sau đây “Giấy chứng nhận 

đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng 

diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc 

thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất 

đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp 

luật đất đai”; Khoản 56 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của 

Chính phủ: “Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận 

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

Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì kiểm tra 

lại, thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi Giấy 



 

 

chứng nhận đã cấp không đúng quy định”, Ủy ban nhân huyện ban hành công văn 

số 3082/UBND-TNMT ngày 28/9/2021 về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất do cấp không đúng quy định, Quyết định số 5899/QĐ-UBND ngày 

30/11/2021 về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo theo đúng 

quy định của pháp luật. 

 Với các nội dung nêu trên, việc ông Nguyễn Xuân Quang và bà Nguyễn Thị 

Biên khiếu nại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên thu hồi GCNQSD đất đã cấp 

cho gia đình ông, bà là không có cơ sở. 

 Ủy ban nhân dân huyện trả lời để ông Nguyễn Xuân Quang và bà Nguyễn 

Thị Biên, địa chỉ thôn Tân Hải, xã Cẩm Nhượng được biết./.  

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (phụ trách);  

- Các Phòng: Thanh tra, TNMT; 

- UBND xã Cẩm Nhượng; 

- Lưu: VT, TNMT./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Ngọc Hà 
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