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Trà Vinh, ngày    tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang 

 

Ngày 02/9/2022, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh nhận được câu 

hỏi của công dân Lý Hồ Thùy Trang, địa chỉ tại ấp Nopok, xã Trường Thọ, 

huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh với nội dung như sau: 

Bà tôi có mua đất năm 1997. Không có sang tên, nhưng có giấy tay. Nay 

được biết là có thể làm sang tên không cần người bán kí sang nhượng nhưng 

mình phải đóng tiền phạt. Bà tôi đã tiến hành làm sang nhượng, nhưng đến lúc 

đợi chuẩn bị đóng phạt thì không may bà tôi qua đời. Bà đơn chiếc không chồng 

con chỉ sống chung với người chị. Vậy chị của bà có thể làm tiếp sang nhượng 

với vai trò là thừa kế của bà không ạ? 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh chuyển nội dung câu hỏi của 

công dân đến Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang xem xét và giải đáp theo quy 

định. 

Văn bản trả lời của quý cơ quan gửi về Ban Biên tập Cổng thông tin điện 

tử tỉnh để chuyển đến người hỏi và đăng tải ý kiến trả lời trên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh Trà Vinh theo đúng quy định./.  

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, THCB. 
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