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TỜ TRÌNH 

Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Dũng  

và bà Trương Thị Thương; địa chỉ thửa đất: thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong 

 
 

Căn cứ Luật đất đai  2013 và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 

2013; 

Căn cứ kết quả kiểm tra thực địa, lấy ý kiến của những người sử dụng đất 

cùng thời điểm đối với phần diện tích tăng thêm của thửa đất số 156, tờ bản đồ số 

41; 

Xét đơn kiến nghị cấp giấy chứng nhận của ông Nguyễn Văn Dũng và bà 

Trương Thị Thương; địa chỉ thửa đất: thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong; 

Về hồ sơ cấp giấy CNQSD đất của ông Nguyễn Văn Dũng và bà Trương 

Thị Thương; địa chỉ thửa đất: thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong, UBND xã Kỳ 

Phong như sau: 

1. Các giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100, Luật 

đất đai năm 2013: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất UBND huyện Kỳ Anh 

cấp số sêri BO819582 , số vào sổ CH00236 ngày cấp 21/6/2013. Ngoài ra hộ 

không có giấy tờ nào khác. 

 2. Diện tích sử dụng: 

 - Về diện tích khi cấp giấy: 11130m
2
.  

- Diện tích được xác định theo kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất phục vụ 

xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được VPĐKĐĐ Chi nhánh Kỳ Anh 

thực hiện trích đo đạc chỉnh lý thuộc thửa đất số 156, tờ bản đồ số 41, có diện 

tích: 474,3 m
2
. 

 - Diện tích tăng: 386,9 m
2
. 

3. Nguồn gốc sử dụng thửa đất: Đất sử dụng làm nhà ở từ trước ngày 

13/10/1993, ổn định liên tục đến nay; Năm 2013 được Công nhận QSD đất và 

cấp Giấy chứng nhận lần đầu. Tuy nhiên quá trình cấp giấy chứng nhận đo đạc 

thủ công nên còn 386,9 m
2 

đất  bằng trồng cây hàng năm khác chưa được cấp Giấy 

chứng nhận QSD đất.         

4. Tình trạng tranh chấp đất đai: Không 

5. Hiện trạng sử dụng đất: Đã làm nhà ở trên đất. Toàn bộ thửa đất đã 

được hộ xây dựng tường rào bao quanh. 

6. Sự phù hợp quy hoạch: Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch 

xây dựng, quy hoạch Nông thôn mới xã.  



Ủy ban nhân dân xã Kỳ Phong lập Tờ trình kính trình Văn phòng đăng ký 

đất đai chi nhánh Kỳ Anh, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện xét 

duyệt cấp GCNQSD đất cho hộ ông Nguyễn Văn Dũng theo quy định của Luật 

đất đai 2013 với diện tích 11516,9m
2
, trong đó đất ở 300m

2
, đất trồng cây lâu 

năm 2721 m
2
, đất trồng cây hàng năm 8495,9m

2
./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND huyện Kỳ Anh 

- Phòng TN&MT huyện Kỳ Anh; 

- Văn phòng ĐKQSD đất – chi nhánh Kỳ Anh; 

- Lưu:  VP UBND. 
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