
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHÓ PHỦ QUỐC Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số: 43^^ /UBND-NCPC Phủ Quốc, ngàyCS tháng G năm 2022 .
V/v chưa thực hiện kê khai đo đạc, đăng
ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

đất đối yới diện tích 32.330.703,5ni^ theo
Quyết định số 794/QĐ-ƯBND ngày

25/3/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang

Kính gửi:
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Phú Quốc;
- ưỷ ban nhân dân các xã.

Thực hiện Quyết định số 794/QĐ-ƯBND ngày 25 tháng 3 năm 2022 của
ƯBND tỉnh Kiên Giang về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cho Vườn Quốc gia Phú Quốc tại các xã: Cửa Dương, Bãi Thơm, Hàm Ninh, Gành
Dầu, Cửa Cạn, Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Trong đó, có
phần diện tích 32.330.703,5m^ đất rừng đặc dụng chênh lệch thừa thực tế giữa ranh,
mốc giới của Quyết định 91/2001/QĐ-TTg (được xác định thừa thực địa vào năm
2004) so với ranh, môc giới được điêu chỉnh, bô sung diện tích theo Quyêt định sồ
633/QĐ-TTg.

Để thực hiện tốt công tác quản lý và rà soát xử lý từng trường hợp cụ thể theo
quy định của pháp luật đất đai đối với khu đất có diện tích 32.330.703,5m^ sau khi
Vườn Quốc gia Phú Quốc rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất, hiện trạng sử dụng
đất đối với khu đất nêu trên theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 794/QĐ-
UBND ngày 25 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh Kiên Giang. Nay, ƯBND thành
phố Phú Quốc đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Phú Quốc
chưa thực hiện thủ tục trích đo địa chính đối với khu vực đất nêu trên cho đến khi
ƯBND tỉnh Kiên Giang có chủ trương đo đạc bản đồ địa chính chung cho toàn bộ
khu vực đất trên; Giao ƯBND các xã nơi có diện tích đất nêu trên, không thực hiện
công tác dẫn đạc đối với khu vực đất trên, tăng cường công tác phối hợp với Vườn
Quốc gia Phú Quốc rà soát nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất
ưmg trường hợp cụ thể để phục vụ tốt cho công tác quản lý đất đai sau khi tiếp nhận
bàn giao đât.

Đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Phú Quốc, ƯBND
các xã nơi có đất nêu trên thực hiện tốt những nội dung trên^J^
Nơi nhận: TM. VỶ BAN NHÂN DÂN

- CT, các PCT.UBND thành phố; 1-11 u
- Phòng TNMT;
-LĐVÍ đ/c Gấm;
- Lưu: VT.

•nán Chiến Thắi«



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH KĨỂN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số: ^9/| /QĐ-UBND Kiên Giang, ngày Ẳ5 tháng 3 năm 2022

QUYÉTĐỊNH
về việc giao đất và cấp Giấy chứng nhân quyền sử dụng đất cho Vườn Quốc

gia Phú Quốc tạỉ các xã: Cửa Dương, Bãi Thơm, Hàm Nỉnh^ Gành Dầu,
Cửa Cạn, Dương To', thành phố Phủ Quéc, tỉnh Kiên Gỉang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sổ điấi cùa Luật Tổ chức Chứĩh phủ và Luật Tổ

chức chỉnh qtcyen địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Cấn cứLĩẲậtĐất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Quyết định sổ 633/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 20lồ của Thủ tưởng

Chỉnh phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phủ Quốc,
tỉnh Kiên Giang đến năm 2030;

Theo đề nghị của Sở Tàỉ nguyên và Môi trường tạì Tờ trĩnh sổ 183/TTr-
STNMT ngày 17 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao khu đất có tổng diện tích 296.112.479,1 được điều chỉnh

ranh giới, bổ sung diện tích quy hoạch đất rừng đặc dụng ứieo Quyết định số
633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ cho Vườn Quốc gia Phú
Quốc tại các xã: Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Dương, Cửa Cạn, Hàm Ninh và
Dưcmg Tơ; trong đó: cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích 291.171.242,5 đất
rừng đặc dụng.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Tờ trích đo địa chứih số 77-2021,
số 21-2021 và'số 91-2021 ngày 14/4/2021; số 59-2021, số 155-2021 và số 176-
2021 ngày 28/12/2021 đo Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập và
được Vãn phòng Đăng ký đất đai ký kiểm ừa ngày 15/4/2021 và ngày 30/12/2021
ưên địa bàn từng xã, như sau;

- Xã Gành Dầu: Diện tích đất 44.095.219,9 m^.
- Xã Bãi Thơm: Diện tích đất 82.490.105,4 m^.
- Xã Cửa Dương: Diện tích đất 123.370.696,2 m\
- Xã Cửa Cạn: Diện tích đất 17.629.745,4 m^.
-Xấ Hẳm Ninh: Diện tích đất 21.655.758,3 m^.



- Xã Dương Tơ: Diện tích đất 1.929.717,3 m^.
Điều 2, Giao trách nhiệm cho Vườn Quốc gia Phú Quốc, ủy ban nhân dân

thành phố Phú Quốc, các cơ quan thực hiện thủ tục hành chửih:
1. Vưòn Quốc gia Phú Quốc:
- Quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả và chịu trách nhiệm với Nhà nước đối

vói diện tích được cấp Giấy chứng nhận ứieo quy định.
" Đối với 06 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Bộ Chỉ huy Quân sự

tỉnh Kiên Giang với diện tích 898.714,1 m^, dự án Hoa viên nghĩa trang do Công
ty TNHH An Phú Đông Sơn với diện tích 147.169,2 ịcỏ phụ lục 01 đỉnh kèm)
thuộc quy hoạch đất rừng đặc dụng tại Quyết định số 633/QĐ-TTg, nằm ừong diện
tích cấp Giấy chứng nhận nêu trên; Vườn Quốc gia Phú Quốc có trách nhiệm quản
lý ranh giới để rà soát thống kê, đề xựạt hướng xừ lý để ữìiứi xin ý kiến Thủ tưóng
Chính phủ.

- Đối với 58 Giấy chứng nhận đã được UBND huyện Phú Quốc cấp cho hộ
gia đình, cá nhân với diện tích 367.087,0 m^; Khu Tái định cư xã Gành Dầu đã
được UBND huyện Phú Quốc phê duyệt với diện tích 22.470,1 {cỏ phụ ỉục 02
đỉnh kèm) thuộc quy hoạch đất rừng đặc dụng tại Quyết định số 633/QĐ-TTg, chưa
cấp Giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất; Vườn Quốc gia Phú Quốc có ừách nhiệin
quản lý ranh giới để rà soát thống kê, đề xuất hướng xử lý để trình xin ý kiến Thủ
tướng Chừứi phủ.

- Đối với phần diện tích 4.551.679,5 đất rừng đặc dụng tại 84 vị trí là quy
hoạch bổ sung mới, chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Vưòm Quốc gia
Phú Quốc chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát tìiển nông ứiôn, Sở Tài
nguyên và Môi trưòng, UBND ửiành phố Phú Quốc và các đơn vị có liên quan tiến
hàiủi Iđểm tra, xác minh rõ nguồn gốc và đề xuất hướng xử lý để trình xin ý kiến
Thủ tưóng Chính phủ theo chĩ đạo tại Thông báo số 291/TB-VP ngày 15/8/2019
của Văn phòng Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất được xáọ. địiứi theo Tờ ừích đo địa chính số 02-2021
do Trung tâm Kỹ ứiuật Tài nguyên VH. ỉvlôi trường lập ngày 14/4/2021 và được Văn
phòng Đăng ký đất đai l<ý kiểm tra ngày 15/4/2021 trên địa bàn từng xã cụ thể như
sau:

+ Xã Gành Dầu: Diện tích đất 1.119.438,5 m^.
+ Xã Bãi Thơm: Diện tích đất 782.587,4 .
+ Xã Cửa Dương: Diện tích đất 1.249.959,0 m^.
+ Xã Cửa Cạn: Diện tích đất 647.697,3 m^.
+ Xã Hàm Ninh: Diện tích đất 564.934,6 m^.



+Xã Dương Tơ: Diện tích đất 187.062,7 m^.
- Đối với phần diện tích 32.330.703,5 đất rừng đặc dụng chênh lệch tìiừa

thực tế giữa ranh, mốc giới của Quyết định số 91/2001/QĐ-TTg (được xác định
thực địa vào năm 2004) so với ranh, mốc giới được điều chỉnh, bổ sung diện tích
theo Quyết định 633/QĐ-TTg; Vườn Quốc gia Phú Quốc có trách nhiệm rà soát
tình hình quản lý, sử dụng đất, hiện ữạng sử dụng đất,... của các tồ chức, hộ gia
đình, cá nhân trước khi tổ chức bàn giao đất tại thực địa cho ủy ban nhân dân
ửiành phố Phú Quốc.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Tờ trích đo địa chùứi sổ 670-
2021, số 667-2021, số Ố66-2021 và số 668-2021 do Trung tâm Kỹ ứiuật Tài
nguyên và Môi trường lập ngày 14/4/2021; số 51Ố1-2021, số 5162-2021 do Trung
tâm Kỹ tìiuật Tài nguyên và Môi trường lập ngày 29/12/2021, được Sở Tài nguyên
và Môi trường ký kiểm tra ngày 18/6/2021 và ngày 17/3/2022 trên địa bàn từng xã,
cụ thể như sau:

+ Xã Gành Dầu: Diện tích đất 9.754.551,1 m^.
+ Xã Bãi Thơm: Diện tích đất 6.406.216,9 .
-t- Xã Cửa Dương: Diện tích đất 7.848.074,5 m^.
+ Xã Cửa Cạn: Diện tích đất 4.969.875,3 m\
+ Xã Hàm Ninh: Diện tích đất 2.218311,5 ra^.
+ Xã Dương Tơ: Diện tích đất 1.133.674,2 m^.
2. ủy ban nhân dân ứiành phố Phú Quốc:
- Tiếp nhận khu đất có diện tích 32.330.703,5 sau khi Vườn Quốc gia Phú

Quốc rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất, hiện trạng sừ dụng đất và chĩ đạo ủy
ban nhân dân các xã nơi có đất rà soát xử lý từng trường hợp cụ ứiể ứieo quy định
của pháp luật đất đai.

- Phối hợp với Vưcm Quốc gia Phú Quốc và các đcm vị có liên quan kiểm tra,
xác minh rõ nguồn gốc, hiện ừạng sử dụng đất và đề xuất hướng xử lý để Vưòfn
Quốc gia Phú Quốc có cơ sở tham mưu ƯBND tĩnh ừình xin ý kiến Thủ tướng
Chừủi phủ đối với diện tích 4.551.679,5 của 84 vị trí quy hoạch bổ sung mới;
06 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Bộ Chí huy Quân sự tĩnh Kiên Giang
vói diện tích 898.714,lni^; dự án Hoá viên nghĩa trang do Công ty TNHH An Phú
Đông Sofn làm chủ đầu tư với diện tích 147.169,2 m^; 58 Giấy chứng nhận đã được
UBND huyện Phú Quốc cấp cho hộ gia đình, cá nhân vói diện tích 367.087,0 Tr?
và Khu Tái định cư xã Gành Dầu đã được UBND huyện Phú Quốc phê duyệt với
diện tích 22.470, Im^ ứiuộc quy hoạch đất rừng đặc dụng tại Quyết định số 633/QĐ-
TTg.



3, Các cơ quan thực hiện tìiủ tục hàiứi chính:

a. Tnihg tâm Phục vụ hành chừửi công (Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và ữả kết
quả thủ tục hành chừứi của Sở Tài nguyên và Môi trường):

- Thông báo Vườn Quốc gia Phú Quốc nộp phí và lệ phí tìieo quy định.
- Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Vườn Quốc gia Phú Quốc sau

khi đã hoàn thành việc nộp phí và lệ phí theo quy định.

b, Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Xác định cụ ứiể mốc giới và giao đât tại ứiực địa cho Vườn Quỏc gia Phú
Quốc.

- Chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K 475649 đo ủy ban nhân
dân tỉnh Kiên Giang cấp ngày 18/6/1998 và chỉnh lý hồ sơ địa chính ứieo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tinh; Giám đốc các Sở: Tài
nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát ừiển
nôiig ữiôii; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc; Chủ tịch ủy ban nhân dân
thành phố Phú Quốc; Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã nơi có đất; Giám đốc Vườn
Quốc gia Phú Quốc cùng các ngành chức năng liên quan chịu trách nhiệm ứii hành
Qụyết định này,

Quyét định này ứiay thế Quyết định số 2163/QĐ-UB ngày 18 tháng 6 năm
1998 và có hiệu lực tìii hành kể từ ngày ký.

Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đưa Quyết định này lên
Cổng thông tin điện tử của ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)^^

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT ƯBND tinh;
- LĐVP, P.KT; TT.PVHCC;
- wèbsite Kiên Giang;
•- Lưu: VT, ntttrang.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỬTỊCH

Ì'HO Clĩtl TÍCH

Nguyễn Thanh Nhần

Người ký: ủy ban NJiân dân tỉnh Kiên Giang
Email: ubnd@kiengiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Kiên Giang



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH ĨOỂN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phức

SỐ: ^9^ /QĐ-UBND Kiên Giang, ngậy ̂ 5 tháng s năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
về việc giao đất và cấp Giấy chứng nhân quyền sử dụng đất cho Vưàm Quếc

gia Phú Quổc tại các xã: Cửa Dưvng, Bãi Thơm, Hàm Ninh, Gành Dầu,
Cửa Cạn, Dương Tơ, thành phố Phú Quéc, tỉnh Kiên Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chmh qĩỊyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổị bổ smg một số điầ4 của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tổ

chức chỉnh quyền địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Quyết định sỗ 633/QĐ-TTg ngày 11 thảng 5 năm 2010 của Thủ tướng

Chỉnh phủ về việc phê duyệt đỉều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đào Phủ Quốc,
tỉnh Kiên Giang đến năm 2030;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ tảnh số 183/TTr-
STNMT ngày 17 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao khu đất có tổng diện tích 296.112.479,1 được điều chừứi

ranh giới, bổ sung diện tích quy hoạch đất rừng đặc dụng ứieo Quyết định số
633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ cho Vườn Quốc gia Phú
Quốc tại các xã: Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Dương, Cửa Cạn, Hàm Ninh và
Dưofng Tơ; trong đó: cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích 291.171.242,5 đất
rừng đặc dụng.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Tờ trích đo địa chính số 77-2021,
số 21-2021 và'số 91-2021 ngày 14/4/2021; số 59-2021, số 155-2021 và số 176-
2021 ngày 28/12/2021 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập và
được Vãn phòng Đăng ký đất đai ký kiểm ữa ngày 15/4/2021 và ngày 30/12/2021
ừên địa bàn từng xã, như sau:

- Xã Gành Dầu: Diện tích đất 44.095.219,9
- Xã Bãi Thơm: Diện tích đất 82.490.105,4
- Xã Cửa Dương: Diện tích đất 123.370.696,2 ral
- Xă Cửa Cạn: Diện tích đất 17.629.745,4 m^.
- Xã Hẳm Ninh: Diện tích đất 21.655.758,3 m^.



- Xã Dương Tơ: Diện tích đất 1.929.111m^.
Điều 2. Giao trách nhiệm cho Vườn Quốc gia Phú Quốc, ủy ban nhân dân

thành phố Phú Quốc, các cơ quan ứiực hiện thủ tục hành chính:
1. Vưòn Quốc gia Phú Quốc:
- Quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả và chịu trách nhiệm với Nhà nước đối

với diện tích được cấp Giấy chứng nhận ứieo quy định.
- Đối với 06 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Bộ Chỉ huy Quân sự

tỉnh Kiên Giang với diện tích 898.714,1 m^, dự án Hoa viên nghĩa trang do Công
ty TNHH An Phú Đông Sơn với diện tích 147.169,2 (có phụ lục 01 đỉnh kèm)
ứiuộc quy hoạch đất rừng đặc dụng tại Quyết định số 633/QĐ-TTg, nằm ữong diện
tích cấp Giấy chứng nhận nêu trên; Vườn Quốc gia Phú Quốc có trách nhiệm quản
lý ranh giởi để rà soát thống kê, đề xuất hướng xử lý để ữình xin ý kiến Thủ tưổng
Chính phủ.

- Đối với 58 Giấy chứng nhận đã được UBND huyện Phú Quốc cấp cho hộ
gia đình, cá nhân với diện tích 367.087,0 m^; Khu Tái định cư xã Gành Dầu đã
được ƯBND huyện Phú Quốc phê duyệt với diện tích 22.470,1 {cổ phụ lục 02
đỉnh kèm) ứiuộc quy hoạch đất rímg đặc dụng tại Quyết định số 633/QĐ-TTg, chưa
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Vưòfn Quốc gia Phú Quốc có ữách nhiệm
quản lý ranh giới để rà soát thống kê, đề xuất hướng xử lý để ừình xin ý kiến Thủ
tướng Chinh phủ.

- Đối với phần diện tích 4.551.679,5 đất rừng đặc dụng tại 84 vị trí là quy
hoạch bổ sung mới, chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Vưồn Quốc gia
Phú Quốc chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát ừiển nông ứiôn, Sở Tài
nguyên và Môi trường, ƯBND ửiành phố Phú Quốc và các đon vị có liên quan tiến
hành Iđểm ữa, xác minh rõ nguồn gốc và đề xuất hưóng xử lý để trình xin ý kiến
Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo tại Thông báo số 291/TB-VP ngày 15/8/2019
của Văn phòng Chính phủ.

Vị ưí, ranh giới khu đất được xác định theo Tờ ừích đo địa chừứi số 02-2021
do Trung tâm Kỹ ứiuật Tài nguyên và Môi trường lập ngày 14/4/2021 và được Văn
phòng Đăng ký đất đai kỷ kiểm ừa ngày 15/4/2021 trên địa bàn từng xã cụ ứiể như
sau:

+ Xã Gành Dầu: Diện tích đất 1.119.438,5 m^.
+ Xã Bãi Thơm: Diện tích đất 782.587,4 .
+ Xã Cửa Dưcmg: Diện tích đất 1.249:959,0
+ Xã Cửa Cạn: Diện tích đất 647.697,3 m^.
+ Xã Hàm Ninh: Diện tích đất 564.934,6 m^.



+ Xã Dương Tơ: Diện tích đất 187.062,7 m^.
- Đối với phàn diện tích 32.330.703,5 đất rừng đặc dụng chênh lệch tìiừa

ứiực tế giữa ranh, mốc giới của Quyết định số 91/2001/QĐ-TTg (được xác định
ứiực địa vào năm 2004) so với ranh, mốc giới được điều chỉnh, bổ sung diện tích
theo Quyết định 633/QĐ-TTg; Vườn Quốc gia Phú Quốc có ứách nhiệm rà soát
tình hình quản lý, sử đụng đất, hiện ừạng sử dụng đất,... của các tổ chức, hộ gia
đình, cá nhân trước khi tổ chức bàn giao đất tại thực địa cho ủy ban nhân dân
ứiành phố Phú Quốc.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định ứieo Tờ trích đo địa chính số 670-
2021, số 667-2021, số 666-2021 và số 668-2021 do Trung tâm Kỹ thuật Tài
nguyên và Môi trường lập ngày 14/4/2021; số 5161-2021, số 5162-2021 do Trung
tâm Kỹ ứiuật Tài nguyên và Môi trường lập ngày 29/12/2021, được Sở Tài nguyên
và Môi trưòmg ký kiểm ừa ngày 18/6/2021 và ngày 17/3/2022 trên địa bàĩi từng xã,
cụ ứiể như sau:

+ Xã Gành Dầu: Diện tích đất 9.754.551,1 ml
+ Xã Bãi Thơm: Diện tích đất 6.406.216,9 .
+ Xấ Cửa Dương: piện tích đất 7.848.074,5
+ Xã Cửa Cạn: Diện tích đất 4.969.875,3 m^.
+ Xã Hàm Mnh: Diện tích đất 2.218,311,5 m^.
+ Xã Dương Tơ; Diện tích đất 1.133.674,2 m^.
2. ủy ban nhân dân tìiành phố Phú Quốc:
- Tiếp nhận khu đất có diện tích 32.330.703,5 sau khi Vườn Quốc gia Phú

Quốc rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất và chỉ đạo ủy
ban nhân dân các xã nơi có đất rà soát xử lý từng trường hợp cụ ứiể theo quy định
của pháp luật đất đai.

- Phối hợp với Vưòoi Quốc gia Phú Quốc và các đơn vị có liên quan kiểm tra,
xác minh rõ nguồn gốc, hiện ừạng sử dụng đất và đề xuất hướng xử lý để Vườn
Quốc gia Phú Quốc có cơ sở tham mưu ƯBND tỉnh trình xin ý kiến Thủ tướng
Chừih phủ đối vói diện tích 4.551,679,5 của 84 vị trí quy hoạch bồ sung mới;
06 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Bộ Chỉ huy Quân sự tĩnh Kiên Giang
vód diện tích 898.714, dự án Hoa viên nghĩa ừang do Công ty TNHH An Phú
Đông Sơn làm chủ đầu tư với dỉện tích 147.169,2 m^; 58 Giấy chứng nhận đã được
UBND huyện Phú Quốc cấp cho hộ gia đình, cá nhân với diện tích 367.087,0
và Khu Tái đinh cư xã Gành Dầu đã được UBND huyện Phú Quốc phê duyệt với
diện tích 22.470, ứiuộc quy hoạch đất rừng đặc dụng tại Quyết định số ỔSS/QĐ-
TTg.



3. Các cơ quan thực hiện ứiủ tục hành chính:

a, Tnihg tâm Phục vụ hành chính công (Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và ừả kết
quả ứiủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường):

- Thông báo Vưcm Quốc gia Phú Quốc nộp phí và lệ phí tìieo quy định.
- Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Vườn Quốc gia Phú Quốc sau

khi đã hoàn thành việc nộp phí và lệ phí theo quy định.

b. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Xác định cụ ứiể mốc giới và giao đât tại thực địa cho Vườn Quồc gia Phú
Quốc.

- Chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K 475649 do ủy ban nhân
dân tỉnh Kiên Giang cấp ngày 18/6/1998 và chinh lý hồ sơ địa chính ửieo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài
nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kê hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát ữiển
nôĩig ữiôri; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc; Chủ tịch ủy ban nhân dân
thành phố Phú Quốc; Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã nơi có đất; Giám đốc Vườn
Quốc gia Phú Quốc cùng các ngành chức năng liên quan chịu trách nhiệm ứii hành
Qụyết định này,

Quyét định này ứiay thé Quyết định số 2163/QĐ-UB ngày 18 tháng 6 năm
1998 và có hiệu lực ứii hành kể từ ngày ký.

Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đưa Quyết định này lên
Cổng thông tin điện tử của ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Qìdngầ^

Nơi nhộn:
-Như Điều 3;
- CT và các PCT ƯBND tinh;
- LĐVP, P.KT; TT.PVHCC;
- Websỉte Kiên Giang;

^ •- Lưu: VT, ntttrang.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Ịír CHỦ, TỊCH
Ì*HO CHU 'ĨỊCH

Nguyễn Thính Nhần

Người ký: ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang
Email: ubnd@kiengiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Kiên Giang



Phụ lục 01
DANHSÁCH

Gỉấ^eỉiỉ^j^^ìĩẫwquvền sử dụng đẳt của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kỉên Giang
í  - -- -— _

"  ★

đă có Quyêt định chủ trương đâu tư nẳm trong
ranh rừng của Vườn Quốc gia Phú Quốc

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-ƯBND ngày JiS thảng^ năm 2022
của ủy ban nhân dân tỉnh)

Bộ Chỉ huy Quận, sự
tỉnh Kiên Giang

Tỗ chửc/dự án

TT Tên xã Số Giấy chứng
nhận

Diện tích nằm
trong ranh rừng

(m^)

Diện tích nẳm trong ranh
rừng chưa (Ịuyết định gĩao
đất, cấp giẫy chứng nhận

(m2)

1 Xã Gành Dầu

w 582093 (Trận
địa pháo Gành
Dầu)

37.793,7

w 582091 (Đài
quan Sát) 48.368,4

2 Xã Bãi Thơm

w 582096 (Trận
địa pháo 85)

149.295,9

w 582097 (Công
trình phòng thủ) 124.999,2

3 Xã Cửa Dương w 582087 (Thao
trường bắn) ■  470.047,5

4 Xã Cửa Cạn w 582090 (Trận
địa pháo 85)

68.209,4

5 Xã Hàm Ninh
cty TNHH An Phú Đông
Scoi: 147.169,2

Tỗng .  898.714,1 147.169,2



Phụ lục 02
DANH SẢCH

Gỉấỵ chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và dự án
năm trong ranh rừng và nằm ngoài diện tích cấp Giấy chứng nhân

quyền sử dụnạ đất cho Vườn Quổc gia Phú Quổc
(Kèm theo Quyết định so /QĐ'UBND rỉgàyJiS thảng ò năm 2022

của ủy han nhân dân tỉnh)

TT Tên xã
Tên chủ sử dụng

đất
Diện tích

ím^)
Số serỉ
GCN

Ghi chú

I-DỰÁN: 22.470,1
1 XãGànhDầu Khu Tái định cư

GànhDầu 22.470,1

Tí-mộ GIA ĐÌNH, CẢ NHÂN; 367.087,0

1 Nguyễn Thị Liên 25,5 BB 641768
GCN-
BĐĐC

2

Xã Bãi Thơm

Võ Văn Nhượng 1.331,7 CL 831025
GCN-
BĐĐC

3 Võ Văn Nhượng 4.804,4 CE 983030
GCN-
BĐĐC

4 . Trịnh Thị Đượm 4.479,3 CE 983031
GCN-
BĐĐC

5 Trịnh Thị Đượm 4.664,6 BO 400088
GCNcó
toạđộ

6 Trương Bá Anh 1.459,9 BO 400089
GCNcó
toạđộ

7

Trân Văn Hà &
Nguyễn Thị Nhã
CN Trần Thị Ánh
(GCN Trần Thị

Ánh)

2.089,1 BO 417395
GCNcổ
toạđộ

8 Trịnh Văn Điển 446,7 BV 898328
GCNcó
toạđộ

9 Trần Ngọc Bình 1.265,5 BV 898329
GCNcó
toạđộ

10 Lê Thị Bé Hiếu 1.673,0 BL 177664
GCNcó
toạđộ

11 Hồ Thị Duyến 7.029,6 BL 177666
GCNcó
toạđộ

12
Nguyên Thị Bích

Dung
2.653,3 BV 543316

GCNcổ
toạđộ

13 LêThịThuýLan 10.920,0 BB 641240
GCNcó
toạđộ



14

Xã Bãi Thơm

Trần Thị Thanh
Mai

4.483,3 BL 232147
GCNcó
toạđộ

15
Trần Thị Mai

Phương 6.639,8 BL 232146
GCNcó
toạđộ

16
Nguyễn Thủ (GCN

Huỳnh Lợi) 590,5
GCN-
BBĐĐ
thực tế

17

Nguyễn Văn Bình
chuyen nhượng cho

Huỳnh Hoàng
Hùng &

Lê Thanh Thúy

44,3 BO 403375
GCNcó
toạđộ

18'

Trần Bắc Mỹ
chuyển nhượng

Nguyễn Thị Liêm
(GCN Nguyễn Thị

Liêm)

592,2 BB 812672
GCNcó
toạđộ

19 Nguyễn Thị Tám 225,4 BB 641087
GCNcó
toạđộ

20
Trần Bắc Mỹ &
Nguyễn Thị Vin 93,3 BB 641088

GCNcó
toạđộ

21
Nguyễn Thị Phức

và Phạm Văn
Hường

1.007,9 BB 641147
GCN có
toạđộ

22 Trần Minh Trí 500,0 BL 177663
GCNcó
toạđộ

23 Trần Minh Trí 1.828,6 BL 177665
GCNcó
toạ độ

. 24 Trần Mạnh Cường 57,2 BO 403378
GCNcó
toạđộ

25 Trần Mạnh Cường 46,7 BO 403377
GCNcó
toa đô

26
Nguyễn Văn

Phương 36,2 BO 403376
GCNcó
toạđộ

27 Lê Thị Hai 2.194,0 BO 422196
GCNcó
toạđộ

28
Xã Cửa
Dương Đào Thị Kim Nga 1.329,9 BB 740857

GCNcó
toạ độ



29 Nguyễn Diệp Tuấn 30.000,0 BV 539258
GCNcó
toạ độ

30

Đặng Thị Mỹ Hồng
(ỎCNHuỳiùVăn
Cưng và Trần Thị

Liền)
75.000,0 AB 371715

GCN-TĐ
số 595
ngày

7/6/2018
-CN

VPDKDD
PQ

31 Hồ Thị Quyên 22.379,5 AA 017838
GCN-
BBĐĐ
thưc tế

32
Trương Vlhli Sơn
& Dương Thị Vân 15.720,9 BC 237247

GCNcó
toạđộ

33
XãCửa
Dưcmg Vũ Thị Nguyệt 3.264,4 BV 539435

GCNcó
toạđộ

34
Hồ Thị Vợi - Trần

Văn Thọ
3.500,0 BC 178808

GCNcó
toạđộ

35'
Trương Văn Thuỷ
(CGN Trương Văn

Hùng và Hồ Thị
Đồng)

4.000,0 AĐ 330195
GCN-
BBĐĐ
thực tế

36
Đinh Thành Tố

(GCN Đinh Thanh
Phến)

3.300,0 M 986797
GCN-
BBĐĐ
thực tế

37 Nguyễn Thị Tân 13.854,7 Giấy xanh
GCN^
BBĐĐ
thực tế

38 Nguyễn Thị Kỳ 14.794,7 M 989643
GCN-
BBĐĐ
tìlựctế

39 Trần Văn Minh 9.229,5 BC 147832
GCNcó
toạđộ

.40 Phạm Thị Mỹ Hà 12.000,0 BV 543984
GCNcó
toạđộ

41 Đỗ Thị Lệ 1.073,0 BC 093654
GCNcổ
toạđộ

42
Trần Ngọc Diễm
Châu và Nguyễn

Văn Tuấn
6,9 BV 959069

GCNcó
toạđộ

43

Xã Cửa Cạn
Trần Thị Hai 2.623,4 M989972

GCN-TĐ
số 152
ngày

04/07/2018
-CN



ịé

•  ••

Xã Cửa Cạn

VPDKDD

PO
44 Đô Nguyên Khang 134,3 AL 757814

45
Trần Thị Minh

Thương 8.117,1 CB 156199
GCNcó
toạđộ

46 Trần Văn Lênh 921,3 BV 539421
GCNcó
toa đô

'47
Trần Văn Hoà và

Lâm Thị Ngợi 8.947,9
Y 845568

GCN-
BĐĐC

48 Nguyễn Thị Sáng 2.400,0
GCN-
BĐĐC

.. 49.
Nguyễn Quốc

Trường 1.324,4 BV 543346
GCNcó
toạđộ

50 Lê Văn Giang 5.528,7 M989957

GCN-TĐ
số 193
ngày

09/03/2018
-CN

VPDKDB

PO ; J
51

Huỳnh Văn Siểl và
Võ Thị Minh Châu

781,3 BB 641358
GCNcqìĩ
toạđộ'/^

•52 • Nguyễn Tấn Còn 1.417,5 AB 055092 GCNÍ-í^

53 Phạm Văn Minh 10.447,6 BK 441107

GCNdr
toạ độ (đã
CNcho

Huỳnh Thị
mo)

54 Nguyễn Thị Quyên 3.288,7 AK 270944 GCN

55

Xã Hàm Ninh

Nguyễn Văn Chinh 166,3 BB 037092
GCNcó
toạđộ

. 56 Nguyễn Văn Đông 5.652,5 BB 029988
GCNcó
toạđộ

57
Lê Thanh Tịnh

(giấy xanh) 37.415,9
GCN-
BBĐĐ
thực tế

•58 Lê Thị Hiện 7.284,6 BK 441343
GCNcó
toa đô
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