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Kính gửi: Bà Triệu Thị Ba - Thường trú tại Thôn 

Bãi Liêu, xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ. 

 

Ngày 04/01/2022, phòng Tài nguyên và Môi trường nhận được Đơn đề 

nghị của Bà Triệu Thị Ba - Thường trú tại thôn Bãi Liêu, xã Lương Mông, 

huyện Ba Chẽ (đơn đề ngày 28/12/2021 được gửi qua đường Bưu điện). Đơn có 

nội dung đề nghị đòi lại đất rừng đã chuyển nhượng. 

Sau khi nhận được đơn đề nghị của bà Triệu Thị Ba, phòng Tài nguyên và 

Môi trường đã ban hành Công văn số 06/TNMT ngày 04/01/2022 về việc 

chuyển đơn đề nghị của công dân. Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh tại Công 

văn số 76/VPĐKQSDĐ ngày 14/02/2022 của Văn phòng Đăng ký quyền sử 

dụng đất về việc cung cấp thông tin, hồ sơ cấp đổi và chuyển nhượng QSDĐ của 

ông Triệu Đức Thắng và bà Triệu Thị Ba; tại Công văn số 03/UBND ngày 

10/01/2022 của UBND xã Lương Mông về việc kiểm tra, xác minh nội dung 

chuyển nhượng của ông Triệu Đức Thắng cùng vợ bà Triệu Thị Ba thôn Bãi 

Liêu, chuyển nhượng đất cho ông Nguyễn Văn Trương thôn Đồng Giảng B. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường trả lời đơn đề nghị của bà Triệu Thị Ba theo 

các nội dung sau: 

- Hộ ông Triệu Đức Thắng cùng vợ bà Triệu Thị Ba được UBND huyện 

Ba Chẽ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Quyết định số 318/QĐ-

UBND ngày 31/3/2016 (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp đổi có số phát 

hành BK 254151, số vào sổ cấp GCN: CH 00550), thửa đất sau khi cấp đổi có 

diện tích 49.599,0 m
2 
(4,96 ha). 

- Ngày 22/8/2016, UBND xã Lương Mông có chứng thực hợp đồng số: 

05, quyển số 01/TP/CC-SCT/HĐGD về việc chuyển nhượng đất rừng sản xuất 

của ông Triệu Đức Thắng, năm sinh 1973, Số CMND: 100594501 cấp ngày 

01/10/1988 cùng vợ bà Triệu Thị Ba, năm sinh 1970, Số CMND: 080938613 

cấp ngày 11/8/1997 cho ông Nguyễn Văn Trương, năm sinh 1974, Số CMND: 

100761041 cấp ngày 11/09/2009 cùng vợ bà Hoàng Thị Xuyến năm sinh 1973, 

Số CMND: 100643265 cấp ngày 11/09/2009. Trong hợp đồng chuyển nhượng 

đất rừng sản xuất này có đầy đủ chữ ký xác nhận của vợ và chồng bên chuyển 

nhượng (ông Triệu Đức Thắng cùng vợ bà Triệu Thị Ba) cũng như bên nhận 

chuyển nhượng (ông Nguyễn Văn Trương cùng vợ bà Hoàng Thị Xuyến) đã 

được UBND xã Lương Mông chứng thực hợp đồng theo quy định của pháp luật. 

Nội dung phản ánh của bà Triệu Thị Ba là không biết gì về việc chồng bà là ông 

Triệu Đức Thắng bán đất rừng cho ông Nguyễn Văn Trương là không đúng do 
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trong Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên đã được bà Triệu 

Thị Ba ký xác nhận. 

- Sau khi hộ ông Nguyễn Văn Trương nộp hồ sơ đăng ký biến động quyền 

sử dụng đất, ngày 25/8/2016 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đã kiểm tra 

thực địa, hồ sơ chuyển nhượng và  chuyển thông tin địa chính đến Chi cục Thuế 

để xác định nghĩa vụ tài chính. Sau khi hộ ông Nguyễn Văn Trương hoàn thành 

nghĩa vụ tài chính theo quy định, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đã 

chỉnh lý biến động chủ sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với 

số hồ sơ 000203.CN.009.  

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên đã được thực hiện đúng 

theo trình tự, thủ tục của pháp luật hiện hành, nội dung đề nghị đòi lại Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ rừng) của bà Triệu Thị Ba là không có cơ sở 

giải quyết. 

Tài liệu gửi kèm gồm: 

1- Công văn số 76/VPĐKQSDĐ ngày 14/02/2022 của Văn phòng Đăng 

ký quyền sử dụng đất (bản sao). 

2- Công văn số 03/UBND ngày 10/01/2022 của UBND xã Lương Mông 

(bản sao). 

3- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được UBND xã Lương 

Mông chứng thực ngày 22/8/2016 (bản sao). 

4- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BK 254151, số 

vào sổ cấp GCN: CH 00550 (bản sao). 

Phòng Tài nguyên và Môi trường trả lời đơn đề nghị của bà Triệu Thị Ba 

theo các nội dung trên để gia đình biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT UBND huyện (B/c); 

- Ban TCD (T/hợp); 

- Lưu: TNMT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Sơn 
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