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          TP. Hà Tĩnh, ngày      tháng    năm 2020 

  

  

            Kính gửi: Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hiền, địa chỉ số nhà 76,  

            đường Trần Phú, tổ dân phố 6, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. 
 

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh tiếp tục nhận được đơn kiến nghị của 

bà Nguyễn Thị Thu Hiền, địa chỉ tại số nhà 76, đường Trần Phú, phường Trần 

Phú, thành phố Hà Tĩnh với nội dung: Gia đình bà thuộc diện GPMB mở rộng 

Quốc lộ 1A, giai đoạn 1992-1994, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp 

đổi Giấy CN QSD đất cho bà theo đúng diện tích mà gia đình đang sử dụng sau 

khi thu hồi, giải tỏa hành lang QL1A năm 1993 là 95,1m
2
 (đã được ghi rõ trên 

trích lục bản đồ địa chính số 12 do Văn phòng đăng ký QSD đất Hà Tĩnh cấp 

ngày 21/11/2017. Hiện nay, Giấy CN QSD đất cấp cho gia đình bà với diện tích 

40,0m
2
 là chưa đúng . Sau khi kiểm tra, xem xét nội dung đơn, UBND thành phố 

có ý kiến như sau: 

Nội dung kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thu Hiền về việc cấp đổi Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất theo diện tích hiện trạng hộ gia đình bà đang sử 

dụng đã được UBND thành phố trả lời tại các Văn bản: số 136/UBND-TNMT 

ngày 18/01/2016, số 931/UBND-TNMT ngày 11/5/2016, số 1779/UBND-

TNMT ngày 28/7/2017, số 1678/UBND-TNMT ngày 08/8/2016 (Sao gửi nội 

dung các Văn bản kèm theo). Việc UBND thành phố Hà Tĩnh cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số (BB 473969) ngày 19/8/2010 cho ông Nguyễn Mạnh 

Hùng và bà Nguyễn Thị Thu Hiền là đúng với quy định của Pháp luật. Do đó, bà 

Nguyễn Thị Thu Hiền đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo 

kết quả đo đạc hiện trạng hộ gia đình bà đang sử dụng với diện tích 95,1m
2
 là 

không có căn cứ. 

Vì vậy, UBND thành phố trả lời để hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hiền 

được biết và thực hiện theo đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Ban tiếp công dân; 

- Các phòng: TN và MT, QLĐT; Thanh tra; 

- UBND phường Trần Phú; 

- Lưu: VT,TNMT; 
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