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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Toan, ở TDP 

Quyền Thượng, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh ơ 

 

Thực hiện Thông báo số 2244/TB-UBND ngày 25/8/2020 của UBND thị xã 

Kỳ Anh về kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2020; trên cơ sở kết quả 

kiểm tra hồ sơ, đo đạc tại thực địa khu đất của bà Nguyễn Thị Toan và các hộ gia 

đình liên quan, Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh có ý kiến như sau: 

1. Về hồ sơ đất đai và quá trình sử dụng đất: 

1.1. Đối với đất của bà Nguyễn Thị Toan 

Ngày 04/9/1988, ông Nguyễn Hữu Cần (đã chết) là chồng bà Nguyễn Thị 

Toan được UBND xã Kỳ Trinh cấp đất làm nhà ở theo Quyết định số 2 với diện 

tích 30m x 30m = 900m
2
, tại xứ Đá Bàn (nay là TDP Quyền Thượng, phường Kỳ 

Trinh). Lô đất có vị trí tiếp giáp như sau: Phía Đông giáp nền số 3; Phía tây giáp 

nền ông Chương; Phía nam giáp đường quốc lộ 1A; Phía bắc giáp đất ruộng. Đến 

ngày 06/12/1994, ông Nguyễn Hữu Cần được UBND huyện Kỳ Anh (cũ) cấp 

GCNQSD đất số phát hành D 0383078, số vào sổ  896 QSDĐ/ với tổng diện tích 

đất được cấp trong GCNQSD đất là 6.839m
2
, trong đó: Đất ở 200m

2
, đất vườn 

700m
2
, còn lại là đất sản xuất nông nghiệp (GCNQSD đất được cấp theo Nghị định 

64/CP, không có sơ đồ thửa đất, không thể hiện giáp ranh các phía).  

Ngày 20/9/2001, ông Nguyễn Hữu Cần và bà Nguyễn Thị Toan có Đơn xin 

chuyển nhượng 180m
2
 đất vườn cho bà Phạm Thị Miên trú tại xã Kỳ Trinh, huyện 

Kỳ Anh. Đến ngày 23/10/2001, UBND huyện Kỳ Anh (cũ) đã cho phép ông Cần 

và bà Toan chuyển nhượng cho bà Phạm Thị Miên 180m
2
 (6m x  30m) đất vườn 

tại Quyết định số 1025/2001/QĐ/UB, với vị trí tiếp giáp cụ thể: Phía Đông giáp 

phần đất ông Sỹ dài 30m; phía Tây giáp phần đất của bà Toan dài 30m; phía Nam 

giáp chỉ giới 203 Quốc lộ 1A dài 6m; phía Bắc giáp đất chưa sử dụng dài 6m. 

Ngày 25/4/2004, bà Nguyễn Thị Toan có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất cho bà Diệp Thị Thủy, ở thôn Cồn Hồ, xã Kỳ Trinh và đã được UBND 

huyện Kỳ Anh đồng ý cho phép chuyển nhượng tại Quyết định số 704/2004/QĐ-

UB ngày 28/4/2004, với diện tích 5m x 25m = 125m
2
 đất. Ranh giới thửa đất 

chuyển nhượng: Phía Đông giáp phần đất bà Miên dài 25m; phía Tây giáp phần đất 

bà Toan dài 25m; phía Nam giáp hành lang 203-QL1A dài 5m; phía Bắc giáp phần 

đất tuyến II dài 5m. Tổng diện tích đất còn lại của bà Toan là 900m
2
 - 180m

2
 - 

125m
2
 = 595m

2
 (trong đó đất ở 200m

2
, đất vườn 395m

2
). 
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Ngày 03/6/2005, bà Nguyễn Thị Toan tiếp tục chuyển nhượng cho ông Võ 

Xuân Vinh và bà Đậu Thị Hồng Nhung, trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh với diện 

tích 6m x 25m = 150m
2
 đất vườn. Trong quá trình thực hiện việc chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất, bà Toan đã đưa GCNQSD đất gốc số phát hành D 0383078, số 

vào sổ  896 QSDĐ/ do UBND huyện Kỳ Anh cấp ngày 06/12/1994 để ông Vinh 

hoàn thiện các hồ sơ thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, do ông Vinh đã sơ suất làm 

mất GCNQSD đất gốc của bà Toan, nên ngày 15/4/2010, bà Nguyễn Thị Toan đã 

có đơn xin cấp lại GCNQSD đất. Ngày 29/12/2010, UBND huyện Kỳ Anh (cũ) đã 

có Quyết định số 1164/QĐ/UB-TNMT về việc hủy giá trị pháp lý của GCNQSD 

đất số D 0383078, đồng thời cấp lại GCNQSD đất số BC 974428, số vào sổ CH 

00184 ngày 30/12/2010 với tổng diện tích 494m
2
 (trong đó 200m

2
 đất ở và 294m

2
 

đất trồng cây lâu năm). Như vậy, diện tích đất của bà Toan sau khi cấp đổi 

GCNQSD đất có chênh lệch giảm 101m
2
 so với GCNQSD đất đã được cấp ngày 

06/12/1994 (đã trừ đi diện tích chuyển nhượng cho bà Miên và bà Thủy), nguyên 

nhân được xác định là do sai sót trong quá trình cấp GCNQSD đất và gia đình đề 

nghị cấp lại GCNQSD đất theo thực tế sử dụng 494m
2
 (theo xác nhận tại Biên bản 

kiểm tra thực địa ngày 15/4/2010). 

Ngày 12/12/2011, bà Nguyễn Thị Toan tiếp tục chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất cho ông Võ Xuân Vinh, bà Đậu Thị Hồng Nhung, địa chỉ xã Kỳ Thư, 

huyện Kỳ Anh với diện tích: 6m x 25m = 150m
2
. Có vị trí tiếp giáp: Phía Đông 

giáp nhà bà Toan dài 25m; phía Tây giáp đất ông Định dài 25m; phía Nam giáp 

hành lang 203 - Quốc lộ 1A dài 6m; phía Bắc giáp đất bà Toan dài 6m. Sau khi 

nhận chuyển nhượng, ông Vinh và bà Nhung đã thực hiện chuyển mục đích sử 

dụng đất sang đất ở 100m
2
 và được UBND huyện Kỳ Anh cấp GCNQSD đất số 

phát hành BI 740284, số vào sổ CH 00469 ngày 24/5/2012 với tổng diện tích 

150m
2
 (trong đó 100m

2
 đất ở và 50m

2
 đất vườn). 

Ngoài ra, ngày 28/5/1992, UBND xã Kỳ Trinh đã có Quyết định (không ghi 

số) cấp đất làm nhà ở cho ông Nguyễn Hữu Cần với diện tích 30m x 30m = 900m
2
, 

tại xứ trọt Đá Bàn, vị trí tiếp giáp: phía Đông giáp vườn nhà Trường; phía Tây giáp 

vườn hoang ông Kì; phía Nam giáp vườn nhà anh Sỹ; phía Bắc giáp vườn hoang 

anh Trung. Đến ngày 23/11/2009, UBND huyện Kỳ Anh cấp GCNQSD đất số AN 

907117, số vào sổ H - 00103, với diện tích 900m
2
 (trong đó 200m

2
 đất ở và 700m

2
 

đất vườn), tại thửa 166, tờ bản đồ 68/371, GCNQSD đất mang tên bà Nguyễn Thị 

Toan, nguồn gốc nhận thừa kế quyền sử dụng đất. Theo sơ đồ trên GCNQSD đất 

này cho thấy lối vào nhà rộng 3m được mở về phía Tây, không phải mở về phía 

Nam đi ra đường Quốc lộ 1A như trên bản đồ 371 thể hiện. 

Thửa đất này chưa thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bất cứ 

người nào từ khi được cấp đến nay. 

1.2. Đối với đất của ông Nguyễn Hữu Chí (là con trai của bà Nguyễn Thị 

Toan và ông Nguyễn Hữu Cần (đã chết)): 
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Năm 1999, ông Nguyễn Hữu Chí có đơn xin cấp GCNQSD đất và được 

UBND huyện Kỳ Anh (cũ) cho phép tiếp tục sử dụng đất khu dân cư nông thôn tại 

Quyết định ngày 10/02/2001. Theo đó, cho phép ông Nguyễn Hữu Chí được sử 

dụng 300m
2
 đất (gồm đất ở 200m

2
 và đất vườn 100m

2
) tại vùng Đá Bàn, xã Kỳ 

Trinh, huyện Kỳ Anh. Vị trí thửa đất ở ô số 19, tờ bản đồ quy hoạch dân cư do 

UBND xã Kỳ Trinh xác nhận ngày 10/5/1995. Ranh giới tiếp giáp: Phía Đông giáp 

ô số 20 dài 30m; phía Tây giáp ô số 18 dài 30m; phía Nam giáp chỉ giới 203 Quốc 

lộ 1A dài 10m; phía Bắc giáp đất chưa giao sử dụng dài 10m. 

Ngày 27/6/2005, UBND huyện Kỳ Anh (cũ) đã cấp GCNQSD đất số phát 

hành AB 222521, số vào sổ H - 0018 cho ông Nguyễn Hữu Chí và bà Trần Thị 

Hoài Thanh, diện tích 300m
2
 (đất ở 200m

2
 và đất vườn 100m

2
), tại thửa đất số 19, 

tờ bản đồ quy hoạch ngày 10/5/1995, vị trí giáp ranh như nêu trên. 

Ngày 28/10/2013, ông Nguyễn Hữu Chí và bà Trần Thị Hoài Thanh đã 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 19, tờ bản đồ quy hoạch 

ngày 10/5/1995, diện tích 300m
2
 cho ông Nguyễn Đình Thắng và bà Nguyễn Thị 

Thu Hà, địa chỉ: Khu phố Hưng Bình, thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh (nay là TDP 

Hưng Bình, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh). Đến năm 2014, ông Nguyễn Đình 

Thắng và Nguyễn Thị Thu Hà được UBND huyện Kỳ Anh cấp GCNQSD đất số 

vào sổ BO 856982, với diện tích 300m
2
 (đất ở 200m

2
 và đất vườn 100m

2
). 

Năm 2017, ông Võ Xuân Vinh và bà Đậu Thị Hồng Nhung đã chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất đã được UBND huyện Kỳ Anh cấp 

GCNQSD đất số phát hành BI 740284, số vào sổ CH 00469 ngày 24/5/2012 cho 

ông Nguyễn Hữu Chí và bà Trần Thị Hoài Thanh. Ngày 05/10/2017, UBND thị xã 

Kỳ Anh đã cấp GCNQSD đất số CK 147767, số vào sổ CH 00477 cho ông Nguyễn 

Hữu Chí và bà Trần Thị Hoài Thanh, diện tích 150m
2
 (trong đó 100m

2
 đất ở và 

50m
2
 đất vườn). Vị trí tiếp giáp: Phía Đông giáp đất bà Toan dài 25m; phía Tây 

giáp đất bà Bắc dài 25m; phía Bắc giáp đất bà Toan dài 6m; phía Nam giáp hành 

lang 203 Quốc lộ 1A dài 6m. 

2. Kết quả đo đạc hiện trạng sử dụng đất: 

Ngày 26/8/2020, Văn phòng đăng ký đất đai - chi nhánh Kỳ Anh đã tiến 

hành đo đạc hiện trang sử dụng đất đối với các thửa đất của bà Toan (giáp đường 

Quốc lộ 1A), ông Chí, bà Miên, bà Thủy và ông Thắng. 

Theo mốc giới thửa đất do các hộ gia đình xác định tại thực địa, sau khi đo 

đạc cho thấy kích thước thửa đất của các hộ như sau: 

- Bà Phạm Thị Miên: Phía Đông giáp đất bà Châu (dài 20m) và ông Sỹ (dài 

13,68m); phía Tây giáp đất bà Thủy (dài 33,13m); phía Nam giáp hành lang 203 

Quốc lộ 1A (dài 6,11m); phía Bắc giáp đất bà Toan (dài 6,41m). Có diện tích 

204,7m
2
, tăng 24,7m

2
 so với GCNQSD đất được cấp. 
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- Bà Phạm Thị Thủy: Phía Đông giáp đất bà Miên (dài 33,13m); phía Tây 

giáp đất ông Thắng (dài 33,09m); phía Nam giáp hành lang 203 Quốc lộ 1A (dài 

4,82m); phía Bắc giáp đất bà Toan (dài 4,86m). Có diện tích 160,3m
2
, tăng 35,3m

2
 

so với GCNQSD đất được cấp. 

- Ông Nguyễn Đình Thắng và bà Nguyễn Thị Thu Hà: Phía Đông giáp đất 

bà Thủy (dài 33,09m) và đất bà Toan (dài 11,02m); phía Tây giáp đất bà Toan (dài 

44,04m); phía Nam giáp hành lang 203 Quốc lộ 1A (dài 10,06m); phía Bắc giáp 

đất bà Toan (dài 10,20m). Có diện tích 448,5m
2
, tăng 148,5m

2
 so với GCNQSD 

đất được cấp. 

- Ông Nguyễn Hữu Chí: Phía Đông giáp đất bà Toan (dài 30m); phía Tây 

giáp đất ông Định (dài 30m); phía Nam giáp hành lang 203 Quốc lộ 1A (dài 6m); 

phía Bắc giáp đất bà Toan (dài 6m). Có diện tích 180m
2
, tăng 30m

2
 so với 

GCNQSD đất đã được cấp sau khi nhận chuyển nhượng QSD đất từ ông Vinh. 

- Bà Nguyễn Thị Toan: Tổng diện tích được đo vẽ hiện tại là 671m
2
 (có hình 

thửa không cân đối, tăng 327m
2
 so với diện tích đã được cấp đổi GCNQSD đất số 

BC 974428, số vào sổ CH 00184 ngày 30/12/2010. 

Như vậy, tổng chiều dài của các hộ nhận chuyển nhượng trên thửa đất của 

bà Nguyễn Thị Toan đã được cấp GCNQSD đất số phát hành D 0383078, số vào 

sổ  896/QSDĐ ngày 06/12/1994 và GCNQSD đất cấp đổi số BC 974428, số vào sổ 

CH 00184 ngày 30/12/2010 hiện nay đang sử dụng phía giáp hành lang 203 Quốc 

lộ 1A là 35,63m (tăng 5,63m so với kích thước thửa đất của bà Toan đã được cấp 

đất theo Quyết định số 2 ngày 04/9/1988 và GCNQSD đất). Đối với cạnh thửa đất 

của bà Toan hiện nay đang sử dụng phía Bắc giáp đất ông Hậu có chiều dài 

34,93m (tăng 4,93m so với kích thước thửa đất của bà Toan đã được cấp đất theo 

Quyết định số 2 ngày 04/9/1988 và GCNQSD đất); tổng diện tích đất của các hộ 

gia đình đang sử dụng đều tăng nhiều hơn so với diện tích được cấp GCNQSD đất 

của mỗi hộ gia đình. 

Ngoài ra, qua kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và đối chiếu với bản 

đồ địa chính phường Kỳ Trinh (bản đồ 371) thì lối đi vào thửa đất tuyến 2 (theo 

phản ánh của bà Toan là lối đi vào thửa 166, tờ bản đồ số 68/371) thuộc đất của 

ông Phạm Ngọc Sỹ và bà Châu (con ông Sỹ), không phải là đất của bà Toan cũng 

như đất giao thông do UBND phường quản lý. 

Từ những nội dung trên, căn cứ vào hồ sơ đất đai và thực tế sử dụng đất hiện 

nay của các hộ gia đình, UBND thị xã Kỳ Anh khẳng định và trả lời bà Nguyễn 

Thị Toan một số nội dung như sau: 

1. Tổng diện tích đất của bà Nguyễn Thị Toan hiện nay đang sử dụng không 

thiếu so với diện tích đất đã được cấp GCNQSD đất lần đầu sau khi trừ diện tích 

đã chuyển nhượng cho các hộ khác, cụ thể: Diện tích đất bà Nguyễn Thị Toan hiện 

nay đang sử dụng tăng 327m
2
 so với diện tích được cấp GCNQSD đất lần đầu của 

bà Toan sau khi trừ đi diện tích đã chuyển nhượng cho các hộ: bà Miên, bà Thủy, 
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ông Vinh; tổng chiều dài cạnh thửa đất tiếp giáp hành lang 203 Quốc lộ 1A của bà 

Toan, ông Chí, ông Thắng, bà Thủy (bán bà Quyên) và bà Miên tăng 5,63m chiều 

dài cạnh thửa đất của bà Toan được cấp GCNQSD đất lần đầu. 

2. Mặc dù trên tờ bản đồ số 68/371 thể hiện lối đi từ đường Quốc lộ 1A vào 

thửa đất 166, tuy nhiên qua xem xét hồ sơ và kết quả đo đạc hiện trạng sử dụng đất 

đối với từng hộ gia đình thì thực tế sử dụng đất không có lối vào 3m của thửa đất 

tuyến 2 của bà Nguyễn Thị Toan, lý do: 

- Hồ sơ chuyển nhượng của bà Toan cho bà Miên thể hiện phía Đông giáp 

đất ông Phạm Ngọc Sỹ; 

- Kết quả đo đạc cho thấy lối vào đó thuộc đất của ông Phạm Ngọc Sỹ và bà 

Châu (con ông Sỹ); 

- Trên sơ đồ của GCNQSD đất số AN 907117, số vào sổ H - 00103 ngày  do 

UBND huyện Kỳ Anh (cũ) cấp cho bà Toan ngày 23/11/2009 thể hiện lối vào thửa 

đất 166, tờ bản đồ 68/371 nằm ở phía Tây, không phải nằm ở phía Nam đấu nối 

với Quốc lộ 1A; 

- Chiều dài cạnh thửa giáp hành lang 203 Quốc lộ 1A của bà Toan (gồm các 

hộ đã nhận chuyển nhượng) tăng 5,63m so với Quyết định cấp đất số 2 của UBND 

xã Kỳ Trinh cấp ngày 04/9/1988 và GCNQSD đất lần đầu số D 0383078, số vào sổ  

896 QSDĐ/ ngày 06/12/1994. 

Vậy, Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh đề nghị gia đình bà Nguyễn Thị Toan 

nghiêm túc chấp hành đúng quy định của pháp luật về đất đai; nhận tiền, bàn giao 

mặt bằng thi công dự án Đường trục chính từ Quốc lộ 1A đến khu đô thị trung tâm 

Khu kinh tế Vũng Áng đảm bảo đúng yêu cầu tiến độ đề ra./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thị ủy, HĐND thị xã; 

- UBKT Thị ủy; 

- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

- Văn phòng HĐND & UBND thị xã; 

- Ban tiếp công dân thị xã; 

- Các phòng: TN&MT, Thanh Tra, Tư pháp; 

- UBND phường Kỳ Trinh; 

- Bà Nguyễn Thị Toan, TDP Quyền Thượng, phường 

Kỳ Trinh, TX. Kỳ Anh; 

- Lưu: VT, TNMT.  

Gửi VB giấy và điện tử./. 
 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Anh 
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