
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN PHỦ QUỎC Độc lập - Tự do - Hạnh phủc

Số:J/Ịlo /UBND-NCPC Phú Quốc, ngày Gịĩtháng 6 năm 2019
V/v cung cấp thông tin liên

quan đến Báo Dân trí phản ánh

Kính gửi: Báo Dân trí

Ngày 04 tháng 5 năm 2019, ƯBND huyện Phú Quốc đã ban hành Công
văn số 235/ƯBND-NCPC về việc cung cấp thông tin liên quan đến vụ tranh
chấp quyền sử dụng đất giữa ông Lê Tiến Tình với bà Hồ Thị Bích Phượng đến
Báo Dân Trí (thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Cồng văn số
2114/VP-TH ngàỵ 17/4/2019 của Văn phòng ƯBND tỉnh) và Báo Người Cao
Tuổi (theo yêu cầu của Báo).

Ngày 14 tháng 5 năm 2019, ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc nhận được
Công số 2660A/P-TH ngày 13/5/2019 của Văn phòng ƯBND tỉnh ỊQên
Giang về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch ƯBND tỉnh Phạm Vũ Hồng
giao ƯBND huyện phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất nội
dung trả lời báo Dân trí về việc yêu cầu cung cấp thông tin vụ tranh chấp quyền
sử dụng đất giữa ông Lê Tiến Tình và bà Hồ Thị Bích Phượng tại ấp Rạch Tràm,
xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Theo đề nghị của Báo Dân trí, ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc có ý kiến
như sau:

Từ trước đến thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Hồ
Thị Bích Phượng thì ƯBND huyện không nhận được đơn tranh chấp quyền sử
dụng đất của ông Tình đối với bà Phượng. ƯBND huyện chỉ nhận được "đơn
thưa ữồng cây, lấn chiếm đất" của bà Phượng đề ngày 23/5/2008. Kết luận của
Chủ tịch UBND huyện ngày 14/01/2009 tạì Biên bản cuộc họp số 03/BB-ƯBND
về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai của công dân là xử lý đối với đơn
"thưa trồng cây, lấn chiếm đất" của bà Hồ Thị Bích Phượng chứ không phải giải
quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Tình với bà Phượng, về nguồn gốc
diện tích đất 10.108,9m^ tại ấp Rạch Tràm, xã Bãi Th(mi, huyện Phú Quốc, tỉnh
Kiên Giang, trước năm 1994 chưa ai sử dụng. Thời điểm này ông Nguyễn Ô Rê
có đất đang sử dụng giáp với diện tích đất 10.108,9m^ nêu trên nên ông Nguyễn
Ô Rê vào canh tác sử dụng trồrig đào. Năm 1996, ông Nguyễn Ô Rê chuyển
nhượng phần diện tích đất đậ.được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giáp
ranh với diện tích 10.1Ò8,9m^ nêu trên cho ông Mừng và từ đó ông Mừng quản
lý sử dụng toàn bộ diện tích trong giấy và diện tích 10.108,9m^ đât nêu trên.
IGioảng nam 1998 - 1999, ông Mừng chuyển nhượng phần diện tích đất có Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất và phần diện tích đất ngoài Giấy chứng nhận



quyền sử dụng đất cho Nguyễn Văn Quốc {vỉệc chuyển nhượng của các hộ trên
không có giấy tờ chứng minh nhimg được những người hỉêu bỉêt sự việc thừa
nhận). Ngày 15/05/2004, ông Quốc chuyển nhượng diện tích đất IS.OOOm^
(trong đỏ có phần diện tích đất ỉ 0.108,9m^ nêii trên) cho bà Hồ Thị Bích
Phượng, việc chuyển nhượng có viết giấy bán đất nhưng không có xác nhận của
cơ quan có thẩm quyền.

Bà Hồ Thị Bích Phượng làm "đơn thưa trồng cây, lấn chiếm đất" gửi đến
UBND huyện giải quyết. Quá trình đo đạc kiểm tra hiện trạng xác định diện tích
đất ông Tình trồng tràm và xà cừ là 5.60Im^; phần còn lại 9.396,4m^ {thực tế
hiện nay là 10.108,9m^) ông Tình chưa trồng cây. Ngày 14/01/2009 tại Biên bản
cuộc họp số 03/BB-ƯBND về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai của
công dân. Trong đó: có trường hợp của bà Hô Thị Bích Phượng, Chủ tịch
ƯBND huyện kết luận: Phòng Tài nguyên và Môi trường làm rõ việc sang
nhưcmg từ ông Ô Rê cho đến bà Phượng. Hiện trạng trên đất trước khi ông Tình
trồng có gì hay Idiông? Có Biên bản làm việc rõ với ƯBND xã Bãi Thơm về
nguồn gốc đất này. UBND xã Bãi Thơm kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm
hành chính đối với hành vi chiếm đất của ông Tình.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo trên, ngày 01/7/2009 Phòng Tài nguyên và Môi
trường đã trao đổi với ƯBND xã Bãi Thơm thống nhất nội dung cụ thể: Diện
tích đất 5.60Im^ do Nhà nước quản lý, bà Phượng chưa sử dụng, ông Lê Tiến
Tình chiếm năm 2007 là vi phạm tại Điều 10 Nghị định số 182/NĐ-CP của
Chính phủ tiến hành lập Biên bản xử lý đối với ông Tình; Diện tích 9.396,4m^
(thực tế hiện nay là 10.108,9m^) bà Phượng đang sử dụng có trồng đào, trước
kia vào năm 2004 ông Nguyễn Văn Quốc được hội đồng xã xét duyệt đủ điều
kiện diện tích IS.OOOm^. Hướng dẫn bà Phượng đăng ký thủ tục xin cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 và
Nghị định* số 84/2004/NĐ-CP.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 10.108,9m^ cho bà
Hồ Thị Bích Phượng về nguồn gốc đất là đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 6 Điều 50 Luật Đất đai 2003.

Trên đây là ý kiến của ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc đến Báo Dân trí./.
Nơi nhện:^
- Như trên;
- Văn phòng ƯBND tinli;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- LĐVP, đíc Thảo;
- Lưu: VT.
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