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

QUẬN CÁI RĂNG     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 2017  /UBND Cái Răng, ngày   11  tháng 11 năm 2019 

V/v trả lời câu hỏi của độc giả 

Châu Kỳ Linh 
 

 

 

Kính gửi: Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ 

Ủy ban nhân dân quận Cái Răng nhận được Công văn số 4222/VPUB-TTĐT 

ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ về việc 

phối hợp trả lời câu hỏi của độc giả Châu Kỳ Linh với nội dung: “Tôi có mua 1 

thửa đất số 6874 tờ bản đồ số 1 khu vực Thạnh Hòa, phường Phú Thứ, quận Cái 

Răng thành phố Cần Thơ. Nay tôi muốn xem vị trí chính xác của thửa đất tôi mua 

nhầm tránh trường hợp môi giới đưa giấy thửa đất với thực tế khác nhau. Vậy tôi 

xem vị trí thửa đất này ở đâu?.” 

UBND quận có ý kiến như sau: Theo Báo cáo số 65/BC-CNVPĐKĐĐ quận 

Cái Răng về trường hợp ông (bà) Châu Kỳ Linh đề nghị xem vị trí chính xác của 

thửa đất thì thửa đất số 6874, tờ bản đồ số 1 theo sổ bộ và bản đồ đơn vị đang quản 

lý thì thửa 6874 được tách từ thửa số là thửa 827, tờ bản đồ số 1 do ông Võ Thành 

Lạc đứng tên chủ sử dụng. Vị trí chính xác là thuộc khu vực Thạnh Hòa, phường 

Phú Thứ, quận Cái Răng thành phố Cần Thơ. 

Trong trường hợp ông (bà) cần xác định vị trí thửa đất ngoài thực địa đề 

nghị ông (bà) xác định và cắm ranh mốc thửa đất, sau đó liên hệ Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả thuộc UBND quận Cái Răng để đăng ký đo đạc lại thửa đất làm cơ 

sở kiểm tra, đối chiếu. 

Ủy ban nhân dân quận Cái Răng xin phúc đáp đến Văn phòng UBND thành 

phố để trả lời đến bạn đọc./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Đ/c CT và các PCT UBND (để b/c); 

- Lưu: VT, LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Trúc Linh 
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