
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 Số: 1495 /STNMT-ĐĐ 

V/v trả lời ý kiến cử tri việc giải quyết 

tranh chấp đất đai liên quan đến địa 

giới hành chính giữa xã Như Cố và xã 

Bình Văn, huyện Chợ Mới. 

      Bắc Kạn, ngày 13 tháng 7 năm 2021 

                     
Kính gửi: Cử tri Hà Thị Hoa 

(Thôn Nà Luống, xã Như Cố, huyện Chợ Mới) 
 

Thực hiện Văn bản số 4203/UBND-TH ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND 

tỉnh khóa X; nội dung ý kiến của cử tri Hà Thị Hoa, thôn Nà Luống, xã Như Cố, 

huyện Chợ Mới như sau: “Đề nghị giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai 

ranh giới 364 đoạn giáp ranh giữa xã Như Cố và xã Bình Văn”. 

Sau khi nghiên cứu, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ý kiến, kiến nghị 

của cử tri như sau: 

1. Về địa giới hành chính. 

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn chủ trì, tổ chức thực hiện dự án hoàn thiện, hiện đại 

hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành 

chính các cấp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ 

sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” 

và  Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 15/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn triển 

khai thực hiện Dự án án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 

và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

giai đoạn 2013-2016; theo đó, đường địa giới hành chính khu vực giáp ranh giữa 

xã Như Cố và xã Bình Văn, huyện Chợ Mới đã được xác định xong theo phương 

án chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4101/UBND-NC ngày 23/8/2017. 

Bộ hồ sơ địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Quyết 

định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ đã hoàn thành tại 

địa phương, hiện nay Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đang thực hiện các bước, tham mưu 

cho UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ theo quy định. 

2. Về đất đai. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản số: 6049/UBND-

NCKSTTHC ngày 25/10/2018; 6629/UBND-NCKSTTHC ngày 21/11/2018; 

6942/UBND-NCKSTTHC ngày 07/12/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành 
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lập đoàn kiểm tra để làm rõ việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) tại xã Như Cố 

và xã Bình Văn, huyện Chợ Mới; trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi 

trường có Văn bản số 2322/STNMT-TTr ngày 25/12/2018 báo cáo UBND tỉnh kết 

quả kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận tại huyện Chợ Mới; theo đó tham mưu cho 

UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Chợ Mới kiểm tra, rà soát khắc phục những tồn tại 

trong việc giao đất, cấp Giấy chứng nhận cho người dân xã Như Cố và xã Bình Văn, 

huyện Chợ Mới theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Sở Tài nguyên và Môi trường cảm ơn cử tri đã quan tâm và trả lời để cử tri 

biết, cùng phối hợp thực hiện./. 
Nơi nhận:      
Gửi bản điện tử:     
- HĐND tỉnh (báo cáo); 

- UBMTTQVN tỉnh BK (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND huyện Chợ Mới; 

- UBND xã Như Cố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (tổng hợp); 

Gửi bản giấy: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, ĐĐ. (Vi 03b)   
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