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THÔNG BẢO
Kết quả giải quyết tranh chấp đất không thành

Căn cứ biên bản hòa giải ngày 18/02/2020 của Hội đồng hòa giải tranh 

chấp đất đai xã Nhơn Hội. v ề  tranh chấp ranh đất giữa:

Người tranh chấp là: ông Nguyễn Hoàng Tuấn, sinh năm 1974, thường trú: 

ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Người bị tranh chấp là: bà Nguyễn Thị Châu, sinh năm: 1971, thường trú: 

ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Tại buổi hòa giải ý kiến trình bày của hai bên đưa ra, người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan và đồng thời xác minh thực tế. Hội đồng hòa giải xã giải thích 

và động viên hai bên thương lượng, thỏa thuận để đi đến thống nhất theo hướng 

đo đạc phục hồi mốc ranh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Châu 

và chi phí đo đạc ai vi phạm thì người đó chịu chi phí.

Ông Tuấn thống nhất theo ý kiến của Hội đồng hòa giải, về chi phí đo đạc 

nếu bà Châu vi phạm từ 0,2m trở lên thì bên phía bà Châu chịu chi phí đo đạc.

Bà Châu cũng thống nhất ý kiến của Hội đồng hòa giải xã.

Khi tiến hành lập biên bản thống nhất để phục hồi mốc ranh thì ông Tuấn 

không thống nhất, yêu cầu đo đạc luôn phần đất của ông Long giáp ranh với bà 

Châu. Hai bên không đi đến thống nhất.



Vụ việc hòa giải không thành.Nay ủ y  ban nhân dân xã Nhơn Hội thông 

báo đến hai bên đều có quyền nộp đơn khởi kiện tại Tòa Án nhân dân huyện An 

Phú, địa chỉ: ấp An Thịnh, TT An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang để được 

giải quyết theo quy định./.
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