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BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra, xác minh về nguồn gốc sử dụng đất 

 của ông: Phan Công Tiến theo đơn kiến nghị của ông Định Văn Lục 

 Thửa đất số 634, tờ bản đồ 299/TTg tại thôn Trung Phong, xã Kỳ Phong 

 

 

         Thực hiện công văn số 929/UBND-VP ngày 01/7/2021 của của UBND huyện, 

và công văn của Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Kỳ Anh về việc xác minh, 

làm rõ về nguồn gốc sử dụng đất của hộ ông: Phan Công Tiến, thôn Trung Phong, xã 

Kỳ Phong. 

         Căn cứ đơn kiến nghị hủy GCN QSD đất của ông Đinh Văn Lục, thôn Hòa 

Bình về việc để nghị hủy tính pháp lý GCN QSD đất đối với thửa đất của ông Phan 

Công Tiến, thôn Trung Phong, xã Kỳ Phong. 

         Căn cứ kết quả kiểm tra ngày 22/7/2021 tại thửa đất ông: Phan Công Tiến, 

thôn Trung Phong; Biên bản lấy ý kiến KDC ngày 17/9/2021 tại KDC thôn Trung 

Phong, Biên bản họp HĐTV đất đai của xã ngày 22/10/2021 

         Uỷ ban nhân dân xã báo cáo cụ thể như sau: 

         I. Xác minh thửa đất: 

         1. Thửa đất ông Phan Công Tiến đang sử dụng tại thôn Trung Phong, xã 

Kỳ Phong:  

- Về nguồn gốc sử dụng đất: Thửa đất được ông Nguyễn Tiến Hứa sử dụng 

trước ngày 18/12/1980. Đến năm 1993 chuyển nhượng lại cho hộ ông Đinh Văn 

Lục, Năm 1994 ông Đinh Văn Lục chuyển nhượng lại cho vợ chồng em gái là bà 

Đinh Thị Bảy và ông Phan Công Tiến. Ông Phan Công Tiến và bà Đinh Thị Bảy sử 

dụng sau đó 1 thời gian thì đổi đất và nhà ở cho hộ bà Trần Thị Sen để thuận lợi cho 

sinh hoạt và chăn nuôi nhưng sau đó thì do khúc mắc giữa 2 gia đình nên việc đổi 

đất nhà không được thực hiện mà 2 gia đình về ở lại nhà cũ ban đầu. Đến ngày 

28/02/1995 thửa đất ông Phan Công Tiến và Bà Đinh Thị Bảy sử dụng được UBND 

huyện cấp GCNQSD đất số phát hành D 0505282, vào sổ cấp giấy số 123/QSD đất  

tại thửa đất số 634, tờ bản đồ số 03/299 TTg, với diện tích 200m2 đất ở, 1600m2 đất 

vườn mang tên Phan Tiến , thôn Trung Phong, xã Kỳ Phong. Từ đó cho đến nay hộ 

ông Phan Công Tiến và bà Đinh Thị Bảy sử dụng ổn định liên tục, không có tranh 

chấp lấn chiếm. đến ngày 27/5/2021 ông Đinh Văn Lục làm đơn kiến nghị thu hồi 

GCN QSD đất tại thửa đất ông Phan Công Tiến đang sử dụng. 

- Hồ sơ lưu cấp giấy: 



 

 

+ Số thửa đất: 634; Tờ bản đồ: 03/299TTg 

+ Sổ mục kê: Phan Văn Tiến 

+ Bản đồ 299: Thể hiện tên ông Nguyễn Tiến Hứa. 

 + Thửa đất cụ thể như sau; 

-Phía Bắc: Giáp đất ông Đinh Văn Lục nhưng gia đình ông Phan CôngTiến 

Đang trồng cây. 

 - Phía Nam: Giáp đất ông Trần Văn Đông; 

 -Phía Đông: Giáp đất bà Trần Thị Sen; 

 -Phía Tây: Giáp vườn cây trường THPT Nguyễn Huệ; 

Từ đó đến nay gia đình ông Phan Công Tiến sử dụng ổn định, không có tranh 

chấp, không có lấn chiếm với ai. Có thửa đất trồng cây Lâm Nghiệp phía bắc là của 

Ông Đinh Văn Lục nhưng hiện tại gia đình ông Phan Công Tiến đang trồng cây. 

-Thời điểm bắt đầu sử dụng: Từ năm 1994 

-Đến ngày 28/02/1995 được UBND huyện Kỳ Anh cấp GCN QSD đất, từ 

đó lại nay không có tranh chấp, không có lấn chiếm, sử dụng ổn định: Đến ngày 

27/5/2021 ông Đinh Văn Lục làm đơn kiến nghị đề nghị hủy giấy chứng nhận QSD 

đất của hộ ông Phan Công Tiến, lý do: Thửa đất của ông Phan Công Tiến mua của 

ông Lục được UBND huyện cấp GCN QSD đất năm 1995. Nhưng ông Lục cho rằng 

thửa đất đó của ông ngày 16/12/1996 ông Đinh Văn Lục được UBND huyện cấp 

GCN QSD đất số 156/QSD đất. số tờ bản đồ 03/299TTG, số thửa “Để trống”, diện 

tích 200m
2
 đất ở, 1300m

2 
 đất vườn mang tên Đinh Đức Lục;  

2. Thửa đất ông Đinh Văn Lục: Theo GCN cấp ngày 16/12/1996, số tờ: Bỏ 

trồng, Số thửa: Bỏ trống; diện tích: 1500m
2
 (Trong đó: Đất ở: 200m

2
, đất vườn: 

1300m
2
): 

- Nguồn gốc Thửa đất: Đất nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Tiến Hứa 

năm 1993, đến năm 1994 chuyển nhượng lại cho ông Phan Công Tiến. 

-  Hồ sơ lưu cấp giấy: 

+ Số thửa đất: Để trống ; Tờ bản đồ: Để trống 

+ Sổ mục kê: Không có tên trong sổ mục kê 

II. Hồ sơ kèm theo báo cáo: 

2.1. Trích sao bản đồ 299/TTg; Sổ mục kê 05; 

2.2. GCN QSD đất phô tô; 

2.3. Biên bản kiểm tra thực địa tại thửa đất hộ ông Phan Công Tiến đang sử 

dụng; 

2.4. Biên bản lấy ý kiến KDC về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất ngày 

17/9/2021 



 

 

2.5. Biên bản họp hội đồng tư vấn đất đai ngày 22/10/2021 

III. Kết luận:  

- Thửa đất ông Phan Công Tiến: Được UBND huyện cấp GCN QSD đất năm 

1995 mang tên Phan Tiến, có số tờ, số thửa rõ ràng và có ghi trong sổ mục kê đất đai 

và được thể hiện trên bản đồ 299/TTg là tên ông Nguyễn Tiến Hứa vì bản đồ 299 

được đo vẽ năm 1982, thời điểm đó ông Hứa đang sử dụng. Theo kết quả lấy ý kiến 

KDC của những người cư trú cùng thời điểm và biên bản họp xét của hội đồng tư 

vấn đất đai của xã thì thửa đất ông Phan Công Tiến đang sử dụng tại thửa đất số 634, 

tờ bản đồ số 03/299TTg là thuộc quyền sử dụng của ông Phan Công Tiến và bà Đinh 

Thị Bảy tại thôn Trung Phong, xã Kỳ Phong. 

- Thửa đất ông Đinh Văn Lục: Được UBND huyện cấp GCN QSD đất vào năm 

1996, không có số tờ, số thửa và không có trên sổ mục kê đất đai. Không rõ ràng và 

không xác định được vị trí thửa đất.  

- UBND xã xin báo cáo quý trình kiểm tra, xác minh làm rõ về nguồn gốc thửa 

đất của ông: Phan Công Tiến theo đơn kiến nghị của ông Đinh Văn Lục ngày 

27/5/2021./.  
 

Nơi nhận: 

- UBND huyện Kỳ Anh; 
- Phòng Tài nguyên&Môi trường(bc); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Võ Tiến Sửu 
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