
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ PHONG 

 
Số 05/TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                        Kỳ Phong, ngày 17 tháng  01 năm 2022 
 

TỜ TRÌNH 

    Về việc đề nghị làm thủ tục hủy bỏ tính pháp lý GCN QSD đất cũ và làm thủ tục cấp 

giấy CNQSD đất mới cho hộ ông Phạm Chính Nghĩa có thửa đất tại thôn Tân Phong 

 

Căn cứ đơn đề nghị thu hồi và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà 

Nguyễn Thị Tịnh, thôn Bắc Sơn, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Điều 77, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính Phủ; 

qua kiểm tra hồ sơ, sổ theo dõi cấp GCN QSD đất, Ủy ban nhân dân xã Kỳ Phong làm tờ 

trình đề nghị thu hồi GCN QSD đất của ông Phạm Chính Nghĩa, thôn Tân Phong, xã Kỳ 

Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, với thông tin như sau:  

      + Chủ sử dụng trong GCN QSD đất: ông Phạm Chính Nghĩa và bà Nguyễn Thị Bảy;  

     + Địa chỉ thửa đất: Thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh;  

+ Diện tích trong GCN QSD đất: 2989,2 m
2
, trong đó: 200,0 m

2 
đất ở,  2000 m

2
 đất 

trồng cây lâu năm và 789,1 m
2
 đất trồng cây hàng năm; Số phát hành: BV 852487; số 

vào sổ: CH 00326; Ngày cấp: 22/04/2016; Lý do thu hồi: Do tại thời điểm cấp đổi đã cấp 

sai mục đích sử dụng đất  (trồng cây lâu năm sang đất trồng cây hàng năm và đã ghi sai 

phần diện tích đất trồng cây hàng năm là 789,1 m
2
). 

 
 

         Sau khi nhận Hồ sơ, Ủy ban nhân dân xã đã tiến hành rà soát về quá trình sử dụng 

đất của hộ kết quả như sau: 

- Nguồn gốc thửa đất: Thửa đất được gia đình ông Phạm Chính Nghĩa và vợ bà 

Nguyễn Thị Bảy sử dụng để làm nhà ở ổn định, liên tục trước ngày 15/10/1993. Ngày 

28/02/1995 được UBND huyện cấp GCN QSD đất số phát hành D 0505240, số vào sổ 

170/QSDĐ với diện tích 1500 m
2
 (trong đó: 200,0 m

2
 đất ở và 1300,0 m

2
 đất vườn). Đến 

năm 2016 được cấp đổi GCN QSD đất số phát hành BV 852487, số vào sổ CH 00326 

với diện tích 2989,2 m
2
 (trong đó: 200,0 m

2
 đất ở ,  2000 m

2
 đất trồng cây lâu năm và 

789,1 m
2 

đất trồng cây hàng năm), nhưng tại thời điểm cấp đổi đã cấp sai mục đích sử 

dụng đất  (trồng cây lâu năm sang đất trồng cây hàng năm và đã ghi sai phần diện tích 

đất trồng cây hàng năm là 789,1 m
2
). Thửa đất gia đình sử dụng từ trước đến nay theo kết 

quả đo đạc bản đồ địa chính thuộc thửa đất số 43, tờ bản đồ số 42, với diện tích 2989,2 

m
2 

(trong đó: 200,0 m
2
 đất ở và 2789,2 m

2
 đất trồng cây lâu năm). Phần diện tích 789,2 

m
2
 được xác định là đất trồng cây lâu năm. 

- Tình trạng tranh chấp, lấn chiếm: Không 

    - Hiện trạng sử dụng: Hiện trạng đã xây dựng nhà ở và các công trình phụ trợ với 

diện tích khoảng 120 m
2
, phần còn lại trồng cây lâu năm và các loại cây hàng năm. Đất 

không tranh chấp, không lấn chiếm; toàn bộ thửa đất được gia đình sử dụng ổn định.  

- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: Phù hợp với quy 

hoạch sử dụng đất và QH nông thôn mới xã Kỳ Phong. 

 

 

 
 



Vậy ủy ban nhân dân xã Kỳ Phong làm Tờ trình đề nghị UBND huyện Kỳ Anh và 

các phòng ban liên quan làm các thủ tục để ra Quyết định hủy bỏ tính pháp lý giấy chứng 

nhận QSD đất cũ mang tên ông Phạm Chính Nghĩa và bà Nguyễn Thị Bảy, Số phát hành: 

BV 852487 số vào sổ: CH 00326; ngày cấp: 22/04/2016 và cấp GCN QSD cho gia đình 

ông Phạm Chính Nghĩa theo diện tích đất thực tế sử dụng đo đạc bản đồ địa chính tại 

thửa số 43, tờ bản đồ số 42 là: 2989,2 m
2
, trong đó: Đất ở: 200,0 m

2
, đất trồng cây lâu 

năm liền kề đất ở: 2789,2 m
2
 tại thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong theo quy định của Pháp 

luật./. 

Nơinhận: 

- UBND huyện Kỳ Anh; 

- Phòng TN&MT huyện; 

- VP ĐKĐĐ Chi nhánh Kỳ Anh; 

- Lưu VP.UBND./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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