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 TỜ TRÌNH
Về việc sai số CMND của chủ sử dụng đất Nguyễn Thị Thê

Thôn Liên Đông, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

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 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên - Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;
Theo đề nghị của ông Vũ Duy Dướng về việc đề nghị cấp có thẩm quyền 

xem xét đính chính thông tin chủ sử dụng đất của vợ là bà Nguyễn Thị Thê trên 
GCN QSD đất" từ Nguyễn Thị Thê CMND số 142 136 154 thành Nguyễn Thị 
Thê CMND số 141 884 502. Cụ thể:

Bà: Nguyễn Thị Thê, sinh ngày 10/7/1973, CMND số 141 884 502, do 
Công an Hải Dương cấp ngày 22/6/2011. Đăng ký thường trú tại: thôn Liên 
Đông, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Gia đình ông Vũ Duy Dướng và vợ là Nguyễn Thị Thê hiện đang sử dụng: 
- Thửa đất số 161b, tờ bản đồ số 10, diện tích 62m2 (đất ONT 62m2), được 

UBND huyện Thanh Miện cấp GCN QSD đất số BĐ 762851, vào sổ cấp GCN 
QSD đất số CH 00062/CN-2011, ngày 08/6/2011. Địa chỉ thửa đất tại thôn Liên 
Đông, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

- Thửa đất số 36, tờ bản đồ số 31, diện tích 147m2 (đất ONT 147m2), được 
UBND huyện Thanh Miện cấp GCN QSD đất số CN 645557, vào sổ cấp GCN 
QSD đất số CH 00122/DT-2018, ngày 02/7/2018. Địa chỉ thửa đất tại thôn Liên 
Đông, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Căn cứ hồ sơ đất đai đang lưu trữ tại UBND xã Hồng Quang thì khu vực 
đất gia đình ông Vũ Duy Dướng đang sử dụng có nguồn gốc như sau:

* Nguồn gốc sử dụng đất: 
1. Hồ sơ 299: tại Sổ mục kê ruộng đất, trang sổ số 80:
- Thửa đất số 405, tờ bản đồ số 10, chủ sử dụng đất "Vũ Kim Trình", diện 

tích 295m2, loại đất "Thổ cư", giao chính thức 295m2.
2. Hồ sơ cấp GCN QSD đất: 
- Tại Danh sách các hộ gia đình xin cấp GCN QSD đất: Số thứ tự 108, chủ 

sử dụng “Vũ Kim Trình”, thửa đất số 161, tờ bản đồ số 10, diện tích 172m2 (Đất 
ở 172m2). 
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- Tại Danh sách các hộ gia đình xin cấp GCN QSD đất: Số thứ tự 109, chủ 
sử dụng “Vũ Kim Thiện”, thửa đất số 162, tờ bản đồ số 10, diện tích 160m2 (Đất 
ở 160m2).

3. Quá trình sử dụng: 
Nguồn gốc sử dụng đất của gia đình ông Vũ Duy Dướng là ông cha được 

hình thành và sử dụng từ trước năm 1980.
Năm 2011, gia đình ông Vũ Văn Thiện được UBND huyện Thanh Miện cấp 

GCN QSD đất số BĐ 762851, vào sổ số CH 00062/CN-2011 ngày  08/6/2011, tại 
thửa đất số 161b, tờ bản đồ số 10, diện tích 62m2 (đất ONT 62m2) sau khi thực 
hiện thủ tục tách thửa nhận chuyển quyền một phần từ thửa đất số 161, tờ bản đồ 
số 10 mang tên Vũ Kim Trình.

Năm 2018, gia đình ông Vũ Văn Thiện thực hiện thủ tục cấp lại GCN QSD 
đất do sai tên đệm tại thửa đất số 162, tờ bản đồ số 10 và được UBND huyện 
Thanh Miện cấp GCN QSD đất số CN 645557 vào sổ số CH 00122/DT-2018 
ngày 02/7/2018 tương ứng với thửa đất số 36, tờ bản đồ số 31, diện tích là 147m2.

Đến năm 2021, gia đình ông Vũ Văn Thiện thực hiện tục chuyển quyền sử 
dụng đất tại 02 GCN QSD đất nói trên cho gia đình ông Vũ Duy Dướng và vợ là 
bà Nguyễn Thị Thê. Gia đình ông Vũ Duy Dướng được VPĐK QSD đất huyện 
Thanh Miện xác nhận nội dung biến động tại trang 3 trên 02 GCN QSD đất với 
thông tin của bà Nguyễn Thị Thê sinh năm 1973, CMND số 142 136 154.

Việc sai lệch số CMND trên GCN QSD đất và số CMND đang sử dụng là 
do sơ xuất của gia đình không kiểm tra, đối chiếu lại thông tin và sai sót của 
chuyên môn cấp xã trong quá trình soạn thảo tại Hợp đồng chuyển nhượng số 
73/2021.

 Vì vậy, để tăng cường công tác quản lý đất đai tại địa phương được chặt 
chẽ cũng như thuận tiện cho việc sử dụng, đảm bảo quyền và lợi ích của người sử 
dụng đất, UBND xã Hồng Quang lập Tờ trình, trình các cấp có thẩm quyền xem 
xét đính chính từ Nguyễn Thị Thê CMND số 142 136 154 thành Nguyễn Thị Thê 
CMND số 141 884 502./.
   Nơi nhận:
- UBND huyện Thanh Miện;
- Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện;
- VPĐKQSD đất huyện;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

  Nguyễn Văn Thái
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