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Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 903/UBND-TNMT 

ngày 10/8/2018 và Văn bản số 1460/UBND-TNMT ngày 07/12/2018 của UBND 

thị xã Hồng Lĩnh về việc báo cáo và xin ý kiến xử lý cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. Sau khi nghiên cứu nội dung Văn bản số 903/UBND-TNMT ngày 

10/8/2018, Văn bản số 1460/UBND-TNMT ngày 07/12/2018 của UBND thị xã 

Hồng Lĩnh và căn cứ các hồ sơ, tài liệu liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường 

có ý kiến như sau: 

1. Việc tranh chấp đất đai giữa hộ ông Nguyễn Ngọc Huỳnh và hộ ông Bùi 

Ngọc Tuân tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh xảy ra từ năm 1999; theo báo 

cáo của UBND thị xã Hồng Lĩnh và hồ sơ do UBND thị xã cung cấp thì việc 

tranh chấp đất đai của 2 hộ gia đình đã được chính quyền địa phương, cơ quan tòa 

án giải quyết (Quyết định số 209/QĐ-UB ngày 05/7/2000 của UBND thị xã Hồng 

Lĩnh; bản án số 01/DSST ngày 15/01/2003 của Tòa án nhân dân thị xã Hồng 

Lĩnh; bản án số 06/DSPT ngày 19/4/2004 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

Quyết định số 27/GĐT-DS ngày 03/2/2005 của Tòa án nhân dân tối cao) và hiện 

nay gia đình ông Nguyễn Ngọc Huỳnh vẫn tiếp tục có đơn khiếu nại, kiến nghị 

với nội dung gia đình ông bị gia đình ông Bùi Ngọc Tuân chiếm ranh giới đất ở 

trái phép của gia đình ông.  

2. UBND thị xã Hồng Lĩnh đã ban hành Quyết định số 209 QĐ-UB ngày 

05/7/2000 về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ ông Nguyễn Ngọc Huỳnh 

và hộ ông Bùi Ngọc Tuân trên cơ sở thống nhất của 02 hộ gia đình tại biên bản 

giải quyết tranh chấp đất đai lập ngày 03/7/2000 nhưng ông Nguyễn Ngọc Huỳnh 

không thống nhất với nội dung Quyết định số 209 QĐ-UB ngày 05/7/2000 của 

UBND thị xã Hồng Lĩnh; tại thời điểm UBND thị xã Hồng Lĩnh ban hành quyết 

định giải quyết tranh chấp đất đai sau thời điểm thực hiện đo đạc bản đồ 371. 

Căn cứ hồ sơ đo đạc bản đồ đối với thửa đất hộ ông Nguyễn Ngọc Huỳnh 

sử dụng (kèm theo hồ sơ tài liệu đo đạc bản đồ 371 lập năm 1998 lưu trữ tại Sở 

Tài nguyên và Môi trường), quá trình thực hiện đo đạc bản đồ đơn vị tư vấn đã 

phối hợp với UBND phường Bắc Hồng và các chủ sử dụng đất có liên quan xác 

định ranh giới, mốc giới tại thực địa, lập biên bản, ký giáp ranh (ông Nguyễn 

Ngọc Huỳnh và ông Bùi Ngọc Tuân đều ký xác nhận về ranh giới giữa 2 gia đình 



tại thời điểm năm 1998), thửa đất ông Nguyễn Ngọc Huỳnh sử dụng thuộc thửa 

số 18, tờ bản đồ số 45, cạnh thửa giáp với đất gia đình ông Bùi Ngọc Tuân đều có 

số hiệu tọa độ cụ thể tại các vị trí đỉnh thửa. Do vậy, đề nghị UBND thị xã Hồng 

Lĩnh nghiên cứu hồ sơ tài liệu đo đạc bản đồ 371 thực hiện chuyển ranh giới thửa 

đất theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất trên bản đồ ra thực địa làm cơ sở giải quyết tranh 

chấp đất đai giữa hai hộ. 
 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND thị xã Hồng Lĩnh nghiên cứu 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để B/c); 

- Thanh tra tỉnh; 

- Giám đốc, PGĐ Sở PT; 

- Ông: Nguyễn Ngọc Huỳnh; 

- Lưu: VT, ĐKTK. 

- Gửi: Bản giấy+Điện tử.                                                                          
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