
sO TA! NGUYEN vA MÔT TRU'ONG CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
VAN PHONG BANG K BAT BA! Bc Ip - Tr do - Hnh phüc  

S6: /QD-VPDK Soc Tráng, ngày thông nàm 2021 

QUYET B!NH 
V vic ban hành Quy trinh do dc, trich do dja chInh thira dat 

trên da bàn tinh Soc Tràng 

GIAM BOC VAN PHONG BANG K\ BAT BA! T!NH SOC TRANG 

Can ci Quyé't djnh s 2591/QD-UBND, ngày 12 tháng 11 nàm 2015 côa 
UBND tinh Soc Tráng ye thành 1p Van phông Dáng Ig dat dai tinh Soc Tráng trtc 
thuc Sd' Tài nguyen và Môi frudiig tinh Soc Träng, 

Can ci Lut Dat dai ngày 29 tháng 11 nãm 2013, 

Can ci Nghj djnh so' 43/2014/ND-CP, ngày 15 tháng 05 nám 2014 cüa ChInh 
phô Quy dinh chi tiêt thi hành môt sO diêu côa Luát Dat dcii; 

Can cô' Thông tir sO' 24/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 côa Bó Tài nguyen 
và Môi tru'd'ng, Quy dinh ye ho so' dia chInh, 

Can th Thông tu' sO' 25/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 cia Bó Tài nguyen 
và Môi trwd'ng, Quy dinh ye ban dO dia chInh, 

Gán c& Thông tu' sO' 02/2015/TT-BTNMI ngày 27/1/2015 côa B Tài nguyen 
và MOi trzed'ng, Quy djnh chi tiêt m5t sO diêu côa Nghj djnh sO 43/2014/ND-cT và 
Nghj djnh so 44/2014/ND-CP ngày 25/5/2014 côa ChInhphô; 

Can ci Thông tu sO' 3 3/201 7/TT-BTNMT, ngày 29/9/2017 côa Bô Tài nguyen 
và MOi tru'àng Quy djnh chi tiêt mç5t so diéu côa Ng/ij djnh sO 01/201 7/ND-CT, 
ngày 06/1/2017 côa Chmnh phô sia dói ho sung m5t sO Nghj djnh quy dfnh  chi tiêt 
thi hânh Lut Dat dcii bô sung m5t sO diéu cáa các Thông tu' hithng dan thi hành 
Luát Dat dai; 

Theo d rzghj côa Trird'ngphdng Hành chInh - TO'ng hcrp. 

QUYET BINH: 

Biu 1. Ban hành kern theo Quy trinh do the, trIch do dja chInhthüadt phiie 
vii cong tác giao dat, cho thuê dat, chuyên miic dich si:r ding dat và cap Giây chüng 
nhn quyên sir ding dat, quyên sä hftu nhà và tài san khác gàn lien vi dat trén 
dja bàn tinh Soc Tràng. 

a) Di tixçrng áp dvng 

Các Phông chuyên môn, Chi nhánh Van phOng dang k2 dt dai CáC huyn, 
thj xã, thành phO. 

Các co quan, t6 chirc, h gia dInh và cá nhân (sau day gçi t.t là chü si:r diing 
dat) cO yêu câu do dac. 



b) Phim vi áp ding 

Quyt djnh nay áp diing thng nhtt trong toàn b h tMng Van phOng Däng 
k dat dai tinh Soc Träng. 

Diêu 2. Quyt djnh nay cO hiu hrc sau 10 ngày k tr ngày k và thay th 
Quyêt djnh so 47/QD-VPDK, ngày 31/7/2018 cüa Giám dOc Van phOng Däng k 
dat dai tinh Soc Trãng ban hành Quy djnh thai gian trInh t1r do dtc &in lé, thiing 
xuyên phiic vi cong tác cap Giây chng nhn quyên sir ding dat, quyên sâ hu nhâ 
a và tâi san khác gAn lien vói dat trên dja bàn tinh Soc Träng. 

Diu 3. Trtthng phông Hành chInh — Tng hqp, Däng k và Cp giy chüng 
nhn, K thut - Dja chInh, Giám dôc Chi nhánh Van phông Däng k dat dai các 
huyn, thj xã, thành phô và các to chrc, cá nhân có lien quan can c1r Quyêt djnh thi 
hành./. 

Noinhân: 
- Nhis diêu 3; 
- Sâ TN&MT (b'o cáo); 
- Lixu: H 

GIAM DOC 
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sO TAI NGUYEN VA MOI TRISONG CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
VAN PHONG BANG KI BAT BAI Bc 1p - T do - Hnh phüc 

QUY D!NH 
V vic ban hành Quy trInh do dc, trIch do dja chInh thira dt 

trên da bàn tinh Soc Tráng 
(Ban hành kern theo Quyét djnh sô. /QD- VPDK, 

ngày / / 2021 cia Van phông Dáng kj dat dai tinh Soc Träng,) 

Chirong I 
QUY D!NH CHUNG 

.A • 
Then 1. Phm vi dieu chinh. 
Quy trInh do d.c, trIch do dja chinh thra dt phic vii cong tác giao d.t, cho 

thuê dat, chuyên mvc  dich si:r d%ing dat và cap Giây chimg nhn quyên sü diing dat, 
quyên sâ htru nhà i và tài san khác gän lien vi dat (sau day gi tat là Giây chirng 
nhn) trên dja bàn tinh Soc Träng duçic áp dicing thông nhât trong h thông Van 
phèng Däng k dat dai tinh Soc Träng. 

.A Iheu 2. Doi ttrçrng ap diing. 

1. Các PhOng chuyên môn, Chi nhánh Van phông Dang k dt dai các huyn, 
thj xã, thành phô. 

2. Các co quan, t chrc, h gia dInh và cá nhân (sau day gçi tt là chü sü 
diing dat) có yêu câu do dac. 

Diu 3. Noi nhn và trã kt qua do dic 

1. Di vâi th chirc: Phông Hành chinh — Tng hçip 

2. Di vñ h gia dInh Ca nhân: Chi nhánh Van phông dàng k' dat dai các 
huyn, thj xã, thành ph (gçi tat là Chi nhánh Van phông), UBND các xã, phumg, 
thj tran hoc trà k& qua qua dung biju din (nu chü sir ding dat yêu cau) cithc phi 
do ngu?i si:r ditng kt qua do dac  chi trà. 

Chiro'ng II 
THfl GIAN THUC HIN VA TRiNH T1f DO DAC TRICH DO 

D!A CHNH THIYA DAT 

Diu 4. Thô'i gian thirc hin 

1. Th?yi gian thirc hin do dac  trIch do dja chInh thira dat: 

- Ho so np tnrc tip tai Phàng Hành chInh — Tng hqp và Chi nhánh: Không 
qua 05 ngày lam vic (tInh tü khi nh.n h so dn khi trã két qua cho nglli sü diing 
dat). 
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- H so np tai UBND cp xã, Buu din: Không qua 07 ngày lam vic (tInh 
tt'r khi then ho so den khi trá kêt qua cho ngtthi sü dung dat). Trong thñ gian không 
qua 02 ngày lam vic UBND cap xã có trách nhim chuyên ho so den Chi nhánh 
Van phông. 

- Di vâi h so khi do dc có cçc ranh dAt ma chü sir diing dAt k cn yAng 
rnt không trirc tiêp k giáp ranh thI thñ gian không qua 20 ngày (tinh t1r khi nhn 
ho so den khi trá kêt qua cho ngui sü dung dat), trong do 15 ngày thông báo (niém 
yet) Ban mô tã ranh giói, môc giOi thüa dat theo quy djnh. 

Diu 5. Quy trInh do dac. 

Quy trInh thirc hin cong tác do dac trIch do dja chinh thtra dat, ci th các 
buOc nhu sau: 

TrInh 
tlycác 
bthc 
thiyc 
hin 

Ni dung cong vic 
Trách 
nhim 

thiyc hin 

Thôi gian 
thwc hiên Kt quã/sãn phâm 

Ngithi sCr dimg dt chun bj h 
so np tai  phOng Hành chInh — 
Tng hcp, Chi nhánh Van phông Ho so hoàn thin theo 
Dang k dt dai cac huyn, thj Ngithi sü Khi nguii sr quy djnh (ban sao Giây 

BixOc 1 xà, thãnh pht (thông qua Bô d%lng dt ding dAt có chüng nh.n hoc các 
phn mt cüa thuc VAn phông 
HDND vã UBND) hoäc tai 

có nhu cu nhu câu giy t ye sir dmg dAt 
nêU Ca) 

UBND c.p xA, Bun din nêu có 
nhu cu 

TiEpnhanhso: 

- Trtitmg hcrp np h so ti 
phông Hành chInh — Tng hçip 
và Chi nhánh: 

+ Trithng hçTp h so chi.ra dAy dü 
huâng dAn ngithi 5ir dpng dat b 
sung Viên chirc - Giây tiêp nhn ho so và 
+ Tmng hcip h so dA dÀy dü, 
hçp 1 thI tiêp nhn h so, rihAp 

cüa Van 
phông vA 0,5 ngay lam 

V1C 

hçn trA kêt quA; Hçp dng 
dich vu do dc, trIch do 

BuOc 2 thông tin vào phÀn mêm, in 
phiêu hçn cho nguôi np ho 
vA in Hçip dng djch vii cho 
nguM yêu câu ks'. 

Chi nhánh. dia chinh thira dAt. 

- H so duçxc cp nht 
len ph&n mêm mt cira 
din tCr. 

+ Chuyn h so cho nguM thirc 
hin do dc, trich do dA duçic 
länh do phãn cong. 

- Trueing hçip np hs so qua 
dumg bun din: Sau khi tiêp 
nhn ho so t1r Bun din, PhOng 
HAnh chmnh — Tng hçip, Chi 
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nhánh có trách nhiêm thuc hiên 
cac buOc nhu tip nhn h so 
trrc tiêp. 

- Tnthng hçTp np h so tai 
UBND cap x: 

+ Cong chüc dja chInh xà có 
trách nhim tip nhn h so, vit 
biên nhn va chuyn h so v 
Chi nJárth. 

+ Chi nhánh kim tra h so, thrc 
hin các cong do?n  nhix các 
trithng hçip np ti Chi nhanh. 

Cong chrc 
dta chInh 
cap xâ; 
Viênchirc 
Chi nhánh 

<Ong qua 
02 ngày lam 

viec 

Buóc 3 Thrc hin hçip dng - do thrc t 

Viên chüc, 
ngithi lao 
dng duoc 
phãn cong 
phii trách 

3,5 ngày lam 
viêc 

- Bàn mô tã ranh giài, 
mc giâi thira dt (theo 
mu quy djnh ti Thông 
tu 2 5/20 14/TT-BTNMT) 

- Biên bàn bàn giao bàn 
mô tã ranh gith, m6c 
giài thira dAt cho UBND 
cAp xà thuc hiên thông 
báo nguth k cn bit dê 
ky xác nhn (trtr0ng hcip 
ngtrñ k cn không k 
hoc không cO mitt). 

- Biên bàn không thirc 
hin do dc (ghi rO 1 
do). 

- Phiu xác nhn kêt qua 
do dac  hin trng thüa 
dAt (bàn d%r thão trhih k) 

Buoc 4 

Thông báo xác nhn bàn mô tã 
ranh giOi, mc gith thira dAt (dii 
vöi tru-ông hp ngithi th dyng 
d&, ngw&i th dyng ddt lin k 
vng mt trong suôt thai gian do 
dqc hoc thông nhá't ranh giái, 
nhung không /g ,bán mô tá theo 
quy dnh tai Diem 2.4 Khoán 2 
Diêu 11 Thông tir 25/20]4/TT- 
BTNMT) 

COng chirc 
dja chmnh 
cap xa va 
UBND 
cap xa 

Không qua 
15 ngày, thi 

gian nay 
duçic tmnh 

vào thth gian 
th%rc hin 
theo quy 

djnh 20 ngày 

- Bàn mO tà dã duac k 
dy dü cüa nhng ngi.rth 
kêcân; 

- Thông báo cong khai, 
biên bàn kt thüc thông 
báo cong khai; 

Xác nhân cüa UBND 
cAp xA dà niêm yM cong 
khai "bàn mô tã ranh 
girn, moe gith thira dat". 

BuOc 5 
ThU truâng xem xét k duyt k& 
qua 

Lânh dao  
Chi flhaflh 

1 ngày lam 
vic 

- Phiu xác nhn k& qua 
do dc hin trng thüa 
dAt da duqc k duyt 

BixOc 6 Trâ kát qua Viên chüc Theo phiu - Phiu xác nhn kt qua 
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phit trách 
B phn 

hçn hoc thôi 
gian nhn 

do dc hin trng thCra 
dat d duçcc k duyt 

môt cua 
hoc 

CUa 

flop ho so 
- Hóa &m GTGT 

Phông 
HC-TH 

Diu 6. Các biu mu áp dung thng nht khi thijc hin 

- Giy tip nhn và trã kt qua. 

- Biên bàn bàn giao bàn mô tã ranh giâi, mc gii thüa dt. 

- Biên bàn không th%rc hin do dc. 

- Thông báo cong khai bàn mô tã ranh gii, mc gi1i thüa dt. 

- Biên bàn kt thüc thông báo cong khai bàn mô tà ranh giâi, mc giâi thi1ra 
dt. 

. , A Theu 7. Chinh ly ban do 

Sau khi có k& qua dodc ngthi thiic hin do dc phãi cp nht chinh 1 trrc 
tiép trén bàn dO dja chInh so và giây, ranh gii thüa dat the hin bang màu do và 
phài dông b vfri so m11c kê và các tãi 1iu lien quan khác. 

Chuo'ng III 
DIEU KHOAN THI HANH 

.x Then 8. To chwc thirc hiçn 

Truing phOng Hành chInh - Tng hçp, Dãng k và Cp giy chimg nhn, K 
thi4t - Dja chInh, Chi nhánh Yän phOng dãng k dat dai các huyn, thj xa, thành 
phô cO trách nhim phOi hqp to chirc triên khai thirc hin Quy djnh nay. 

Trong qua trInh thirc hin nu có phát sinh, vuàng m&c thI báo cáo v Van 
phông Dàng k dat dai dê xem xét s1ra dOi, bô sung cho phU hccp.I. 

GL&M DOCL- 

() 
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VAN PHONG BANG K'' BAT BAI CONG HOA XA HQJ CHU NGHiA VIT NAM 
CHI NHANH LONG PHU Dôc 1p - Tu do - H3nh phüc 

So: /CN ngày tháng .....nám 2021 

GIAY TIEP NHAN HO sci vA HEN TRA KET QUA 
Ma hI so': 000.00.24.H51-210223-0006 

CHI NHANH VAN PHONG BANG K' BAT BAI HUYN LONG PHU 
Tiêp nhn ho so cüa:  
Dja chi:  
So din thoai: Email: 
NOI dung yêu câu giãi quyêt: TrIch do dja chinh thüa dat phic vii cOng tác cap giây ching 
nhn quyên sCr dçing dat 
1. Thành ph&n h so np gôm: 
2. So Iuçmg h so: (b) 
3. Th?i gian giái quyêt ho so theo quy djnh là: 5 ngày lam vic (thyc hin do dQc thisc dia 
trong thOi hqn 03 ngày lam vic) k tr ngày nhn hO so. 
4. Thai gian nhn h so:  ngày tháng nàm 2021 
5. Thai gian trà kt qua giãi quyt h so: , ngày .... Thang.... näm 2021 

(Trithng hcxp chü sw dyngddt lin k vng mat, phdi thón báo (niêm yet) A Bàn mó tá 
ranh giài, môc giái thz-a dat: Thà'i gian trã kit qua giãi quyt dw9c c3ng them 15 ngày). 
6. S din thoai: Co quan ; can b do dac'  
7. Bang k nhn kêt qua tai: 

Vào SO theo di ho so: Quyên so'  so th tix  
NGUfl NQP HO S€1 NGIJ'OI TIEP NIL4N HO S 

(K và ghi rö h ten) (K3 và ghi rö hQ ten) 

Ghi chá: 

1. Chü sir ding dt có trách nhim thtrc hin: Cm ccc ranh dt (bang dinh 
sat. coc be tong, coc go),  dam báo cc ranh dat phã chäc chän, thfra dat cO 
ranh mOc rO rang, khong tranh chap vài các chü sci diing  dat liOn kO; liOn h 
vâi chU st'r dung dat liOn kO cO mat chfrng kiOn trong qua trInh do dc. 

2. Throng day nóng: tiOp nhn va xir l nhftng phãn ánh, kiên nghj cila to chirc, 
Ca nhân có liOn quan dOn dat dai 

- Giám dôc — Nguyen Van Di —0911 469594 
- PhOng hành chInh — TOng hgp —085441 83 83 

Giám dOc chi nhánh —  



VAN PHONG DANG Ki DAT DAI CONG HOA xA HQI CHU NGIILA VIT NAM 
CHINIIANH EDc1p-Ttrdo-Hanhphuc 

BIEN BAN 
V vic bàn giao Bàn mô tã ranh gioi, mc giói thü'a dt 

Horn nay, ngày thng.......nãm 2020 tai  thrc dja thüa dt do dac,  chüng tôi grn: 
- Dai din Chi nhânh Van phOng dang k dt dai huyn (Ben giao): 
Ong ........................................., ch&c vii: Viën chzc, ngzthi lao d5ng. 
- Dai diên UBND xä, thj trn (Ben nhn):  

Ong .............................................., ch&c v: Cong ch&c Dja chinh - xay d,rng 
- Dai diên nguii sii'r dung dt (ngithi yëu cAu do dac): 

Ong (bà)........................................., sinh nãm ........................., thu'&ng trz tai: 

NQI DUNG: 
- Chi nhánh Van phOng dang k dt dai huyn  (sau day gi tht lã Chi 

nhánh) da 1p Bàn mô tá ranh giâi, mc giOi thtra dat va do dac  dOi vâi thira dat sO 
 t bàn do so: , toa lac tai âp , xä 

 huyn , tinh Soc Trang. 

Do có nhctng nguii st'r ding dt 1in k v.ng mt trong su& thôi gian do dac  thlta dat 
nën chxa k) xác than Bàn rnô tã ranh giOi, m6c giài thCra dt, gm các ông, bà: 

- Nay, Chi nhánh giao Bàn mô tã ranh giâi, rnc giâi thira dt nêu trên (bàn chInh) 
cho Ong , Cong chüc Dja chInh - xãy dung và có 
trách nhim báo cáo IJBND xã (thj trân)  
thirc hin thông báo cho ngur&i sir diung dat lien kê biêt, k3' xác nhn vào Bàn mO tà theo quy 
djnh tai diem 2.4 khoán 2 Diéu 11 Thông tu sO 25/2O14TT'-BTNMT &rçc sCra dôi bô sung 
theo Khoãn 2 Diu 8 Thông tu sO 33/2017/TT-BTNMT. 

- Thi gian thông báo, niêrn yet cong khai: trong th?i han  15 ngày, ké tlr sau ngày k 
nhn theo Biên bàn nay; tnr?ing hçp trüng vâi ngày nghi, ngày 1 theo quy djnh, thi duçc tInh tlr 
ngày lam vic tiêp theo. 

- Kêt qua xin gCri ye cho Chi nhánh trong thi han 03 ngày lam vic kê tcr ngày két thüc 
niêm yet cong khai, dê lam can c& xác nhn phiêu kêt qua do dac  hin trng thüa dat. 

Bién bàn duçic 1p thành 03 bàn, mi ben gilt 01 bàn.!. 

Ngirài sfr dyng dãt/ngtroi Ben giao Ben nhn 
yêu cu do dic 



VAN PHONG DANG KV DAT DAI CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
CIII NHANII Bc Ip - Tr do - Hinh phüc 

BIEN BAN 
V vic không thirc hin do dc, trich do da chInh thfra dt 

Horn nay, ngày .tháng.......nàm 2020 t?i  thirc dja thi:ra dt do dc, chüng tôi gôm: 
- Chi nhánh Van phông dang k dt dai huyn . (den vi do d.c): 
Ong........................................., chzc vy: Viên chic, ngu&i lao dong. 
- Ngirii dn dc 

Ong ..........................................., chik v: Cong chc Dja chInh - xáy dmg 

- Dui din ngtthi sir diing dt (ngiii yeu c.0 do dac): 

Ong (ha)........................................., sinh nàm ........................., thwàng trü 
tçzi: 

NO! DUNG: 
Thiic hin Hçp dng djch vii trong lTnh vuc dt dai s  /HDDV-CNLP, 

ngày  I  / , Chi nhánh Van phông dàng k dat dai huyn  
(sau day gpi tAt là Chi nhánh) tiên hành do dic thirc dja dôi vài thi:ra dat so  
t?i bàn do s& , toa lac tai âp , xã 

 huyn ., tinh Soc Trang; 

Tuy nhiên, Chi nhánh không thrc hin do dc dizçc, 1 do:  

Do d, k ti'r ngày 1p biên ban nay thI Hçip dng djch v11 trong linh virc dt dai 
nêu trén di.rçrc hüy (không con giá trj thirc hin). 

Nu ngithi sir dicing d.t có nhu cu tip tVc  do d.c thi:ra d.t thI lien h dn UBND 
xã (thj tr.n) nai có dt hoc Chi nhánh Van phOng dãng k dt dai huyn  
d dAng k và k kt l.i Hqp dng. 

Biên bàn dtrçic 1p thành 02 bAn, ngi.thi sü diing dt gilt 01 bàn, Chi nhánh gilt 
01 bàn.!. 

Ngurôi sfr dung dt Dii din Chi nhánh 
(ngu*i yêu cu do dic) Ngtrôi dn dc YPOK dat dai 



UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Ti.r do — Hanh phüc 

só: /XN-UBND 
Vêviêc xác nhán dâ niêm 
yet cong khai Ban mO tá 

ranh giói, mOc giái tlilra dat 

ngày thang nàm 202.. 

KInh giri: Chi nhánh Van phông dAng k dAt dai huyn  

Cn cü Ban mô tâ ranh giâi, mc giài thCTa dAt do Chi nhánh VAn phôn 
dang k dat dai huyn  ngày. . . .1. . . .2020 dôi vài thüa dat so 

 ti ban do so: , toa lac  ti âp , xA 
 huyn ., tinh Soc TrAng; 

UBND xA xác nhãn chü sr diin dAt 1in k vài thüa dAt neu 
trên là yAng mt tai  dja phucmg và dã 
thông báo trn ba truyên thanh, niêm yet cong khai Bàn mô tã ti tri si UBND 
xà âê nguii sCr d%ing dat den k xac nhn theo Thông báo so  
UBND ngày ../.. ./2020; sau thii h?n  thông báo ngithi si'r ding dat không cómt 
và không có khiêu nai,  tranh chap lien quan den ranh giài, môc giài thira dat dâ 

'p. 
UBND xA.....xác nhn nhu trên giri dn Chi nhánh VAn phông dAng k 

dat dai huyn lam c sâ giái quyêt theo quy djnh./. 

Nol nhn: 
- Chi nhánh VPDKDD; 
- Lru VT. 

TM.UY BAN NHAN DAN 
CHU TECH 



U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

S6: /TB-UBND   ngày 16 tháng 0] nãm 2019 

THÔNG BAO 
Ye vic niêm yt Ban mô tã ranh giói, mc giói thüa dt 

UBND xã niêm yet cong thai Bàn mô tã 
ranh giâi, môc giói thCra dat do Chi nhánh Van phông däng k dat dai huyn 

 1p ngày  dôi vi thira dat so ., ti bàn do so: 
 t9a lac ti ap , xä ., huyn , tinh SOc Träng, 

ngthñ si:r diing dat là  

Da dim niêm yt: ti Tru sâ UBND xã  

Thri gian niêm yt: tr ngày  tháng  nàm 2020 
den ngày  tháng  näm 2020. 

Nay thông báo nhung ngui sü diing dAt 1in k yAng mt trong su thai 
gian do dc thira dat nêu trên den Uy ban nhãn dan xã  

 dê k xác then vào Bàn mô tã ranh giâi, mOc giâi 
thüa dat. Góm Ong, Ba có ten sau: 

- Ong , dja chi thuing tri.  ., 

- Ong , dja chi thi.r?mg trü 

- Ba , dja chi thtthng trü  

Sau thai gian niêm y& nêu trén, nhUng ngr?i sü diing dAt 1in k thông 
CO m.t, thông den k xác nhn và không có khiêu ni, tranh chap lien quan den 
ranh gifii, môc giâi thüa dat thI ranh giri thüa dat diiçic xác djnh theo bàn mO tá 
dã 1p. 

Nri nhin: 
- Chi nhánh VPDKDD; 
- Thông báo trên ba truyên thanh; 
- Liru VT. 

TM.UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 
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