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Kính gửi:  

- UBND Thành phố Hà Tĩnh; 

- Phòng Tài nguyên & Môi trường Thành phố; 

- Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh thành phố 

Hà Tĩnh- Cẩm Xuyên. 
 

Sau khi phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh thành phố Hà 

Tĩnh - Cẩm Xuyên tiến hành đo đạc hiện trạng thửa đất của hộ gia đình ông 

Trịnh Đức Trung, có địa chỉ thửa đất tại Tổ dân phố 3, Phường Bắc Hà. Cùng 

với nguyện vọng cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi đăng 

ký biến động nhận thừa kế từ ông Trịnh Văn Lục (ông nội của ông Trung), 

mong muốn được đưa phần diện tích đất đã trừ ra làm mương thoát nước vào 

diện tích thửa đất đang sử dụng. UBND phường xin báo cáo sự việc cụ thể để 

xin ý kiến UBND Thành phố, phòng Tài nguyên & Môi trường, như sau: 

Thửa đất của ông Trịnh Văn Lục được UBND Thị xã Hà Tĩnh (nay là 

UBND thành phố Hà Tĩnh) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 

022512 ngày 13/12/2005 có diện tích 117,3m2; theo bản đồ 371 (đo đạc năm 

1992), thửa đất này thể hiện tại thửa 88, tờ bản đồ số 16 với tổng diện tích 

1142,1 m2. Sổ mục kê thể hiện loại đất thổ cư mang tên ông Trịnh Văn Lục. 

Trong quá trình sử dụng đất, năm 1999, ông Trịnh Văn Lục ủy quyền cho 

ông Lê Hữu Tài chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Trung phần diện tích 

thuộc phía bắc thửa đất. Trong biên bản thỏa thuận quyền sử dụng đất được 

UBND phường Bắc Hà chứng thực ngày 26/8/1999 có ghi rõ: “Mương thoát 

nước từ góc vườn anh Tài chạy suốt ra góc vườn ông Hòa rộng 0,5m. Từ chân 

tường nhà ông Lục ra 0,7m không bán”. Năm 2005, ông Lục được UBND Thị 

xã Hà Tĩnh cấp quyền sử dụng đất tại GCN QSD đất số AĐ 022512 ngày 

13/12/2005 có diện tích còn lại là 117,3m2 (thửa đất số 88, tờ 16 BĐ 371). Có 

ranh giới phía Bắc giáp đất hộ Nguyễn Văn Trung; Nam giáp đất hộ Nguyễn 

Trung Quyền, hộ Phan Thanh Hải, hộ Trịnh Thị Huệ; Tây giáp ngõ dân cư; 

Đông giáp đất hộ Phạm Văn Dung. 

Ngày 17/01/2022, được Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Thành phố 

Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên thực hiện thủ tục đăng ký biến động trên GCN QSD đất 

đã cấp theo Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế mang tên ông Trịnh 

Đức Trung (và ông Trịnh Văn Tiến là người giám hộ). Hộ gia đình đã phối hợp 

với Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh thành phố Hà Tĩnh- Cẩm Xuyên tiến 

hành đo đạc hiện trạng thửa đất để cấp đổi lại GCN. Nguyện vọng của hộ gia 

đình là mong muốn được đưa phần diện tích đất đã trừ ra làm mương thoát nước 

vào diện tích thửa đất đang sử dụng. Mương thoát nước hiện nay đang là tuyến 



thoát chính của các hộ gia đình liền kề. Phần diện tích mương này ông Lục đã tự 

nguyện xây hệ thống mương và không có tranh chấp (có biên bản kiểm tra ngày 

09/6/2022 kèm theo). 

UBND phường Bắc Hà kính đề nghị phòng Tài nguyên & Môi trường, 

UBND thành phố kiểm tra, xem xét, quyết định về việc cấp đổi Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Trịnh Đức Trung./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND; 

- Lưu: VT, VP. 
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