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THÔNG BÁO 

  Kết luận của Chủ tịch UBND xã về việc trả lời kiến nghị của bà; Trần Thị 

Thủy : Trú tại Xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 

 

1. Tóm tắt nội dung đơn kiến nghị: 

Ngày  28/03/2022 UBND xã Kỳ Thư tiếp nhận đơn  Kiến nghị của bà 

Trần Thị Thủy, sinh năm 1955; Nguyên quán  xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Thư, huyện 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Hộ Khẩu thường trú; Xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh 

Lâm Đồng Nội dung đơn bà nêu là năm 2020 Bà Trần Thị Hiếu Sinh năm 1979 

đã giã mạo hồ sơ ký các chữ ký của bà Trần Thị thủy, bà Trần Thị Hải, bà Trần 

Thị Hương, ông Trần Bá Hoa trong hồ sơ hợp đồng  tặng cho  để được nhận và 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ cha mẹ đẻ là ông Trần Bá Tuyết và 

Bà Trần Thị Nguyệt, trong khi ông  Trần Bá Tuyết đã già yếu bị bệnh ốm đau 

nằm liệt một chổ. 

2. Căn cứ pháp lý và kết quả xác minh nội dung làm việc: 

Ngày 07/04/2022 UBND xã Kỳ Thư đã tiến hành buổi làm việc với bà 

Trần Thị Thủy và các thành phần có liên quan kết quả cụ thể như sau: 

Ngày 29/04/2020 văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hà Tĩnh, chi nhánh Kỳ Anh  

đã có kết quả đo đạc  hồ sơ địa chính của ông Trần Bá Tuyết tại thửa đất số 220 

tờ bản đồ số 19 được tách thành hai thửa đất gồm thửa 484 với diện tích 

203,8m
2
 và thửa đất 483 với diện tích là 409,6m

2
. Cùng ngày 29/04/2020 UBND 

xã Kỳ Thư đã xác nhận chứng thực hợp đồng tặng cho  quyền sử dụng  thửa 484 

tờ bản đồ số 19 nêu trên. Tại buổi làm việc ngày 07/04/2022 Bà Trần Thị 

Nguyệt sinh năm 1950 là Vợ ông Trần Bá Tuyết (Đồng Sở hữu tài sản) nêu xác 

nhận rằng khi xây dựng hồ sơ tặng cho bà Trần Thị Hiếu quyền sử dụng đất thì 

cả hai vợ chồng là ông Trần Bá Tuyết và bà Trần Thị Nguyệt đã ký trực tiếp 

trong các giấy tờ để hoàn thành hồ sơ và được ký tại nhà ông Trần Bá Tuyết vỳ 

ông Tuyết bị tai biến ốm liệt chân, nhưng ông vẫn mimh mẫn về nhận biết, 

không những thế mà ông Tuyết còn trả lời các câu hỏi mà Bà Lê Thị Thắm cán 

bộ Địa chính xã hỏi và được ghi âm, do đó bà Nguyệt khẳng định trong thành 

phần tham gia hồ sơ hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đối với con gái là Bà 

Trần Thị Hiếu chỉ có hai vợ chồng ông bà là bên A và bà Hiếu là bên B.do đó 

không có việc bà Trần Thị Hiếu giả mạo chữ ký trong hồ sơ như việc bà Trần 

Thị Thủy nêu trong đơn kiến nghị. 

Căn cứ pháp lý: Căn cứ nghị định số 23/2015 ngày 16/02/2015 nghị định  

của chính phủ  quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản 

chính,chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng,  giao dịch . Căn cứ thông tư 

số 01/2020 /TT- BTP ngày 03/03/2020 của Bộ Tư Pháp về quy định chi tiết 

hướng dẫn thi hành một số điều  của nghị định số 23/NĐ- CP.UBND xã  Kỳ 

Thư đã  hướng dẫn ông Trần Bá Tuyết và đồng sở hữu  là bà Trần Thị Nguyệt 



xây dựng hồ sơ ký xác nhận để hoàn thành chuyển đến cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng  thửa đất số 484 tờ bản đồ số 19 

cho bà Trần Thị Hiếu là cong gái của ông ông Trần Bà Tuyết và Bà Trần Thị 

Nguyệt theo đúng trình tự quy định của pháp luật. 

3. Kết Luận:  

a. Từ những  căn cứ pháp lý cũng như kết quả đối chiếu hồ sơ lưu tại 

UBND xã và kết quả trao đổi ý kiến cung cấp tại buổi làm việc ngày 07/04/2022 

của các thành phần tham gia thì đây là việc xuất phát từ cách thức ứng xử của 

các thành viên trong gia đình , dẫn đến có những mâu thuẩn phát sinh hiểu sai 

lệch vấn đề. Cho nên bà Trần Thị Thủy và các thành phân lên quan đã gủi kiến 

nghị như nêu trên. 

b. Nguồn gốc thửa đất số 220 tờ bản đồ số 19 địa chỉ thửa đất : Thôn liên 

Miệu, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh được cấp có thẩm quyền cấp 

giao sử dụng cho ông Trần Bá Tuyết và vợ Là bà Trần Thị Nguyệt, ông bà Tuyết 

làm nhà ở từ năm 1964 đến năm 1966 bà Lương Thị Ngùy  ( vợ trước ông Trần 

Bá Tuyết chết) sau đó ông Trần Bá Tuyết kết hôn với bà Trần Thị Nguyệt và 

chung sinh trên thửa đất số 220 tờ bản đồ số 19 cho đến nay. Như vậy thửa đất 

nêu trên thuộc quền  sử dụng, sở hữu, định đoạt của ông Trần Bá Tuyết và bà 

Trần Thị Nguyệt là hoàn toàn đúng pháp luật. Đồng  thời việc ông Tuyết Và bà 

Nguyệt hợp đồng tặng cho con gái là bà Trần Thị Hiếu là thửa đất số 484 tờ bản 

đồ số 19 ( sau khi tách từ  thửa số 220) là hoàn toàn đúng pháp luật, không trái 

với đạo đức xã hội cũng như trình tự xây dựng hồ sơ và ký  xác nhận không trái 

quy đinh của páp luật; 

c. Xuất phát từ các căn cứ cứ pháp lý và kết quả giải quyết tại buổi làm 

việc ngày 07/04/2022 Chủ tịch UBND xã Kỳ Thư yêu cầu Bà Trần Thị Thủy và 

các thành viên gia đình có liên quan được biết để và không tiếp tục có ý kiến 

kiến nghị nữa. 

Vậy UBND xã  Thông  báo kết luận để bà Trần Thị Thủy được biết  để 

thực hiện theo trình tự thủ tục quy đinh./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND huyện; 

- BTV Đảng ủy; HĐND; 

- Các ban ngành liên quan; 

- Bà Trần Thị Thủy; 
- Lưu: VT. 
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