
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: 1496 /STNMT-ĐĐ 

V/v trả lời ý kiến cử tri việc cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất bị chồng 

chéo của người dân xã Dương Phong và 

xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông. 

      Bắc Kạn, ngày 13 tháng 7 năm 2021 

                     
Kính gửi: Cử tri Hoàng Văn Hanh 

(Thôn Bản Mun 2, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông) 
 

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 Hoàng Văn Hanh, thôn Bản Mun 2, xã 

Dương Phong, huyện Bạch Thông như sau: “Đề nghị sớm giải quyết dứt điểm việc 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị chồng chéo của người dân 02 xã 

Dương Phong và Quang Thuận đề người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế”. 

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

của cử tri như sau: 

Tại Điều 105 Luật Đất đai 2013 quy định thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận 

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

chứng nhận), như sau:  

“1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi 

trường cùng cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền 

với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam …” 

Theo quy định của Luật Đất đai 2013, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 

Giấy chứng nhận thì có quyền đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; do vậy 

việc cấp Giấy chứng nhận bị chồng chéo của người dân 02 xã Dương Phong và 

Quang Thuận theo ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND huyện Bạch Thông. 
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Sở Tài nguyên và môi trường sẽ báo cáo UBND tỉnh giao cho UBND huyện 

Bạch Thông tổ chức kiểm tra, xem xét và giải quyết cụ thể ý kiến, kiến nghị của cử 

tri nêu trên 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 Bạch Thông; 

- UBND xã Dương Phong; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (tổng hợp); 

Gửi bản giấy: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, ĐĐ. (Vi 03b)    
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