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BÁO CÁO   

Thu hồi đất để mở rộng Quốc lộ 1A của hộ ông Đinh Văn Tôn 

 ở thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh 

 

           Năm 2014 ông Đinh Văn Tôn và Trần Thị Mưu ở thôn Tuần Tượng có thu 

hồi đất để mở rộng QL 1A, thửa đất thực tế của ông bà được xác định ranh giới 

như sau: 

 - Phía bắc giáp QL 1A 

 - Phía đông giáp đường giao thông 

 - Phía nam giáp đất bà Ngọc 

 - Phía tây giáp đất ông Sỹ. 

 Năm 1999 gia đình ông Đinh Văn Tôn có chuyển nhượng cho gia đình ông 

Đặng Văn Minh một phần thửa đất nhưng chưa làm hồ sơ chuyển nhượng theo quy 

định. Do đó khi thu hồi đất để mở rộng QL 1A hồ sơ đền bù có hộ gia đình ông 

Đặng Văn Minh. Hộ gia đình ông Đinh Văn Tôn nhà nước thu hồi đất để mở rộng 

QL 1A với diện tích 227,7 m2 đất ở theo Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 

21/02/2014. Hộ gia đình ông Đặng Văn Minh nhà nước thu hồi 47,5 m2 đất ở 

nhưng do trong qua trình lưu giữ hiện không tìm thấy Quyết định đền bù của ông 

Đặng Văn Minh mà chỉ căn cứ vào sơ đồ trích đo hiện trạng của ông Đinh Văn 

Tôn      

Trên đây là báo cáo kết quả về hồ sơ thu hồi đất để mở rộng QL 1A của hộ ông 

Đinh Văn Tôn tại thửa đất số 165, tờ bản đồ số 44 thôn Tuần Tượng của UBND xã 

Kỳ Phong để UBND huyện Kỳ Anh, Phòng TN&MT được biết để có cơ sở thẩm 

định và trình cấp có thẩm quyền làm căn cứ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho hộ gia đình theo quy định./.  

Nơi nhận: 

- UBND huyện Kỳ Anh; 

- Phòng TN&MT huyện Kỳ Anh; 

- Lưu: Hồ sơ./. 
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