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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 ông Hoàng Đình Thiện 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 hộ 

ông Hoàng Đình Thiện, thôn Tân Phong, 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 hộ ông Hoàng Đình Thiện, 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 Hoàng Đình Thiện và bà Nguyễn Thị Quế;  

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

      + Diện tích trong GCN QSD đất: 1641,4 m
2
 (trong đó: 200,0 m

2
 đất ở, 1441,4 m

2
 đất 

trồng cây lâu năm). Số phát hành: CR 520405, số vào sổ: CS 01093; Ngày cấp: 

05/07/2019;  Lý do thu hồi: do trong quá trình cấp đổi gia đình đã kê khai toàn bộ thửa 

đất theo hiện trạng gia đình sử dụng từ trước đến nay, tuy nhiên do UBND xã chỉ đồng ý 

cấp đổi với diện tích 2094,4 m
2
 và gia đình ông Hoàng Đình Thiện khi đó muốn xây 

dựng hồ sơ nhanh chóng để chuyển nhượng cho ông Ngô Văn Tường nên đã đồng ý cấp 

đổi với diện tích đó. 

         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: Đất do gia đình ông Hoàng Đình Thiện sử dụng ổn định, liên 

tục từ năm 1986  đến nay. Ngày 28/02/1995, được UBND huyện cấp GCN QSD đất số 

phát hành D 0505088, số vào sổ 166/QSDĐ  với diện tích 1400,0 m
2
 (trong đó: 200,0 m

2
 

đất ở và 1200,0 m
2
 đất vườn) mang tên Hoàng Đình Thiện. Năm 2011 chuyển nhượng 

cho ông Nguyễn Văn Tân 312  m
2
 đất vườn. Diện tích còn lại 1088,0 m

2 
trong đó (trong 

đó: 200,0 m
2
 đất ở và 888,0 m

2
 đất vườn).  Đến ngày 28/02/2019 được cấp đổi GCN 

QSD đất số phát hành CO 380928, số vào sổ CH 01063 với diện tích 2094,4 m
2
 (trong 

đó: 200,0 m
2
 đất ở và 1894,4 m

2
 đất trồng cây lâu năm) mang tên ông Hoàng Đình Thiện 

và bà Nguyễn Thị Quế. Đến tháng 7/2019 chuyển nhượng cho ông Ngô Văn Tường 453 

m
2
 đất trồng cây lâu năm, ngày 05/07/2019 gia đình được cấp lại GCN QSD đất số phát 

hành CR 520405, số vào sổ CS 01093 với diện tích 1641,4 m
2
 (trong đó: 200,0 m

2
 đất ở 

và 1441,4 m
2
 đất trồng cây lâu năm). Hiện nay đo đạc bản đồ địa chính thuộc thửa đất số 

297, tờ bản đồ số 35, với diện tích 3775,4 m
2
, trong đó có 2134,0 m

2
 đất chưa được cấp 

GCN  do trong quá trình cấp đổi gia đình đã kê khai toàn bộ thửa đất theo hiện trạng gia 

đình sử dụng từ trước đến nay, tuy nhiên do UBND xã chỉ đồng ý cấp đổi với diện tích 



2094,4 m
2
 và gia đình ông Hoàng Đình Thiện khi đó muốn xây dựng hồ sơ nhanh chóng 

để chuyển nhượng cho ông Ngô Văn Tường nên đã đồng ý cấp đổi với diện tích đó. 

Ranh giới thửa đất gia đình đang sử dụng ổn định, không thay đổi so vơi thời điểm cấp 

GCN QSD đất lần đầu đến nay. Phần diện tích tăng thêm được xác định là đất trồng cây 

lâu năm liền kề đất ở. 

- Tình trạng tranh chấp, lấn chiếm: Không 

    - Hiện trạng sử dụng: đã xây dựng nhà ở.   

- 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 quyền sử dụng đất cũ mang tên ông Hoàng Đình Thiện và bà Nguyễn Thị Quế, Số 

phát hành: CR 520405 số vào sổ: CS 01093; ngày cấp: 05/07/2019 và cấp GCN QSD cho 

hộ ông Hoàng Đình Thiện theo diện tích đất thực tế sử dụng đo đạc bản đồ địa chính tại 

thửa số 297, tờ bản đồ số 35 là: 3775,4  m
2
, trong đó: Đất ở: 200 m

2
, đất trồng cây lâu 

năm liền kề đất ở: 3575,4 m
2
 tại thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong theo quy định của Pháp 

luật./. 

Nơi nhận: 

- UBND huyện Kỳ Anh; 

- Phòng TN&MT huyện; 

- VP ĐKĐĐ Chi nhánh Kỳ Anh; 

- Lưu VP.UBND./. 
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