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              Kính gửi: ông Vũ Hồng Sơn (Trú tại số 110, đường Hùng Vương, khối 

Hoàng Hoa Thám, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). 

       

  Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Đơn đề nghị của ông Vũ Hồng 

Sơn trú tại số 110, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

Đơn có nội dung yêu cầu giải đáp các vấn đề sau:  

- Việc thủ tục sang tên chủ sử dụng đất thửa đất số 98b, của gia đình tôi như 

trên khi mà các thành viên trong gia đình tôi như trên khi mà có thành viên trong 

gia đình không ai biết có đúng quy định không ?, quy định thủ tục đầy đủ phải như 

thế nào ?. 

- Việc gia đình đề nghị UBND phường và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai thành phố xin sao hồ sơ sang tên chủ sử dụng đất thửa đất số 98b, nhưng đã 

bị từ chối với lý do là tài liệu mật. Vậy chúng tôi muốn biết hồ sơ đến cơ quan nào 

hỏi và có được nhận bản sao không ? 

Sau khi xem xét nội dung đơn và kiểm tra hồ sơ Sở Tài nguyên và Môi 

trường trả lời ông Vũ Hồng Sơn như sau: 

1. Việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho Vũ Hồng Tú và 

bà Vũ Hồng Tám với thửa đất số 98b, tờ bản đồ số 58. 

Nguyên thửa đất số 98b, tờ bản đồ số 58 được UBND thành phố Lạng 

Sơn cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất có số phát hành AG 087835, số 

vào sổ cấp Giấy chứng nhận H-03480 ngày 25/10/2007 cho hộ ông Vũ Văn 

Thắng. 

 Tháng 12/2007, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất thành phố Lạng 

Sơn (nay là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Lạng Sơn) nhận 

được hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất giữa bên tặng cho là hộ ông Vũ Văn 

Thắng và bên nhận  tặng cho là bà Vũ Hồng Tú đối với thửa đất đã được cấp 

Giấy chứng nhận nêu trên. Thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục được thực hiện 

đầy đủ theo quy định tại Khoản 1, Điều 129, Luật đất đai 2003, hồ sơ gồm: 

 - Hợp đồng tặng cho được UBND phường Chi Lăng chứng thực ngày 

26/11/2007, số chứng thực 282, quyển số 01 TP/CC-SCT/HĐGD 

 - Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. 

 Thành phần tham gia ký tại hợp đồng tặng cho số 282, quyển số 01 

TP/CC-SCT/HĐGD được thể hiện tại hợp đồng, bên tặng cho là hộ ông Vũ Văn 
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Thắng, gồm: ông Vũ Văn Thắng, ông Vũ Hồng Dân, ông Vũ Hồng Sơn, bà Vũ 

Hồng Tám và bên nhận tặng cho là bà Vũ Hồng Tú. 

 Ngày 19/12/2007, bà Vũ Hồng Tú được Văn phòng Đăng ký quyền sử 

dụng đất thành phố Lạng Sơn xác nhận được tặng cho tại trang 4 Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. 

 Ngày 22/01/2019, bà Vũ Hồng Tú lập hợp tặng cho quyền sử dụng đất có 

số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H-03480, thửa đất số 98b, tờ bản đồ 58 cho bà 

Vũ Hồng Tám. Thành phần hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Khoản 2, Điều 9, 

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định 

về hồ sơ địa chính, hồ sơ gồm: 

- Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất; 

- Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Ngày 13/2/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận có 

số phát CR 282174, sổ vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 05050 cho bà Vũ Thị 

Tám. 

Trong quá trình thẩm định hồ sơ tặng cho Quyền sử dụng đất, Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Lạng Sơn và Sở Tài nguyên và Môi 

trường không nhận được đơn thư nào liên quan đến việc tranh chấp đất đai đối 

với thửa đất trên. 

Việc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận cho bà Vũ Hồng 

Tám được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 79, Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chỉnh Phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật đất đai. 

2. Về cơ quan lưu trữ hồ sơ và việc đề nghị sao, in hồ sơ sang tên chủ 

sử dụng đất thửa đất số 98b, tờ bản đồ 58. 

 2.1. Cơ quan lưu trữ hồ sơ 

Căn cứ Điều 29, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính thì việc lưu trữ, quản lý hồ 

sơ địa chính thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Lạng Sơn. 

2.2. Việc đề nghị sao, in hồ sơ sang tên chủ sử dụng đất thửa đất số 98b, 

tờ bản đồ 58. 

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2, Điều 31, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 

19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  quy định về hồ sơ địa chính quy 

định: 

 “ 1. Dữ liệu địa chính cần bảo mật gồm: 

 - Thông tin về người sử dụng đất và thông tin thuộc tính thửa đất của các 

đơn vị quốc phòng, an ninh; 

 - Thông tin về cá nhân của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền 

với đất mà người đó có yêu cầu bảo mật phù hợp với quy định của pháp luật; 

 - Các thông tin khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà 

nước. 

 2. Các tài liệu hồ sơ địa chính có chứa thông tin cần bảo mật quy định tại 

Khoản 1 Điều này được quản lý theo chế độ mật”. 
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 Mặt khác theo quy đinh tại Khoản 2, Điều 38, Bộ Luật dân sự 2015 quy 

định: 

 “2. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời 

sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, 

sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành 

viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác”. 

 Như vậy, từ những quy định nêu trên thì thông tin về cá nhân của người 

sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là dữ liệu địa chính cần bảo mật, 

việc thu thập, sử dụng cần có sự đồng ý của chủ sử dụng đất. 

Sở Tài nguyên và Môi trường phúc đáp để ông Vũ Hồng Sơn biết./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- VPĐKĐĐ; 

- Thanh tra Sở; 

- Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT (Đăng tải trên 

trang thông tin của Sở) 

- Lưu: VT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

                     

đã ký 

 

 

Chu Văn Thạch 
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