
  
  ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHƯỜNG TÂN BÌNH                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

           

   Số:           /TB-UBND           Tân Bình, ngày         tháng 10 năm 2022 
 

    
THÔNG BÁO 

Về việc ký giáp ranh liền kề thửa đất phục vụ việc cấp đổi  

Giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Phạm Văn Đạt. 
      

 

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

 Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai; 

 Căn Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

môi trường về Quy định về bản đồ địa chính; 

 Căn cứ Thông tư 33/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài Nguyên và 

Môi Trường về việc quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn 

thi hành Luật đất đai; 

 Căn cứ Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi 

bỏ được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng Đăng ký 

đất đai, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm 

quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn 

tỉnh Bình Phước; 

 Căn cứ Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc công bố chuẩn hóa Quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công, Văn phòng Đăng ký đất đai, Bộ phận một cửa UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết ngành Tài nguyên và Môi 

trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

 Căn cứ Biên bản xác minh hiện trạng thửa đất của ông Phạm Văn Đạt do 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đồng lập ngày 11/8/2022 tại 

khu phố Tân Trà 2, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; 

 Ngày 17/10/2022, UBND phường Tân Bình tiếp nhận đơn phản ánh ông 

Phạm Văn Đạt - sinh năm 1987; Căn cước công dân số: 00 087 002 979 do Cục 

cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/4/2021. Hộ khẩu thường trú: khu phố Tân 

Trà 2, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

 Nội dung: Ông Phạm Văn Đạt phản ánh việc bà Phạm Thị Gấm (số điện 

thoại 0988 608 603) không ký giáp ranh thửa đất liền kề để ông làm thủ tục cấp 



đổi Giấy chứng nhận QSDĐ thửa đất số 124, tờ bản đồ số 8 tọa lạc tại khu phố 

Tân Trà 2, phường Tân Bình. 

 Căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 8, Thông tư 33/TT-BTNMT ngày 

29/9/2017 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường quy định: “Trường hợp người sử 

dụng đất, người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc thì việc 

lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất được cán bộ đo đạc, các bên liên quan 

còn lại và người dẫn đạc xác định theo thực địa và theo hồ sơ thửa đất liên quan 

(nếu có). Đơn vị đo đạc chuyển Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất đã lập cho 

Ủy ban nhân dân cấp xã để xác nhận vắng mặt và thông báo trên loa truyền thanh 

của cấp xã, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã để người sử 

dụng đất đến ký xác nhận. Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo mà người sử dụng 

đất không có mặt và không có khiếu nại, tranh chấp liên quan đến ranh giới, mốc 

giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã lập. 

 Trường hợp sau 10 ngày kể từ ngày nhận được Bản mô tả ranh giới, mốc 

giới thửa đất mà người sử dụng đất liền kề không ký xác nhận, đồng thời không 

có văn bản thể hiện việc có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến ranh 

giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã được các 

bên liên quan còn lại, người dẫn đạc ký xác nhận và ghi rõ lý do người sử dụng 

đất liền kề đó không ký xác nhận vào phần “lý do không đồng ý” trong Bản mô tả 

ranh giới, mốc giới thửa đất” 

UBND phường Tân Bình trân trọng thông báo: Kể từ ngày 24 tháng 10 năm 

2022 hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận QSDĐ đối với thửa đất số 124, tờ bản đồ số 

8 của ông Phạm Văn Đạt - sinh năm 1987; Căn cước công dân số: 00 087 002 979 

do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/4/2021 

 Sẽ được công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Tân Bình và Nhà văn 

hóa khu phố Tân Trà 2. 

 Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Thông báo bà Phạm Thị Gấm có điều gì 

cần khai báo thêm hoặc khiếu nại các vấn đề liên quan đến nội dung hồ sơ cấp đổi 

Giấy chứng nhận QSDĐ thửa đất trên của hộ ông Phạm Văn Đạt thì nộp đơn 

khiếu nại đến trụ sở UBND phường Tân Bình để được thẩm tra giải quyết. 

Quá thời hạn trên mọi việc khai báo hoặc khiếu nại sẽ không được giải 

quyết và thực hiện theo quy định (có cứ Biên bản xác minh hiện trạng thửa đất 

của ông Phạm Văn Đạt do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố 

Đồng lập ngày 11/8/2022 kèm theo)./. 
 

Nơi nhận:                                                                  CHỦ TỊCH 

- CT, PCT UBND phường;          
- BĐH KP Tân Trà 2; 

- Công khai tại trụ sở UBND phường; 

- Công khai tại NVH Tân Trà 2; 

- Thông báo trên loa truyền thanh phường; 

- Lưu: VT. 

                                                                                 Trần Văn Lượng 
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