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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị cấp giấy CNQSD đất cho hộ ông Nguyễn Văn Sơn  có thửa đất 

tại thôn Thượng Phong, xã Kỳ Phong 

 

 UBND xã Kỳ Phong nhận được đơn đề nghị cấp GCN QSD đất của hộ ông 

Nguyễn Văn Sơn thôn Thượng Phong. Sau khi UBND xã tiến hành kiểm tra thực 

địa, ngày 12/01/2021. Hội đồng tư vấn đất đai xã Kỳ Phong đã xét duyệt cho hộ 

Nguyễn Văn Sơn tại thôn Thượng Phong. 

Về hồ sơ cấp GCN của hộ ông Nguyễn Văn Sơn thôn Thượng Phong, UBND 

xã báo cáo phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện, văn phòng ĐKĐĐ như 

sau: 

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

năm 2013: Thửa 140 tờ bản đồ 26/GĐGR mà hộ đề nghị cấp giấy chứng nhận chưa 

được cấp GCN QSD đất. Không có các loại giấy tờ về QSD đất. 

- Thông tin thửa đất: 

STT 
Thửa 

đất 

Tờ 

BĐ 

Địa chỉ 

(Thôn) 

Diện 

tích (m
2
) 

Mục 

đích 
Nguồn gốc sử dụng đất 

Tình trạng 

tranh chấp, 

lấn chiếm 

1 140 26 
Thượng 

Phong 
9736,9 RST 

Đất gia đình khai hoang phục 

hóa có nguồn gốc SD từ năm 

1990 đến nay 

Không 

        

- Điều kiện cấp GCN QSĐ đất: 

+ Hộ có hộ khẩu thường trú tại thôn Thượng Phong, xã Kỳ Phong. 

+ Là hộ trực tiếp trồng rừng sản xuất 

+ Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp, lấn chiếm. Phù hợp với quy 

hoạch sử dụng đất. 

 Để tạo điều kiện cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Sơn được sử dụng ổn định 

toàn bộ diện tích của thửa đất, đồng thời để thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước 

về đất đai. Ủy ban nhân xã Kỳ Phong kính đề nghị phòng Tài nguyên và Môi 

trường, UBND huyện, văn phòng ĐKĐĐ xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho hộ ông Nguyễn Văn Sơn theo đúng quy định của pháp luật./.  
  

Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Phòng TNMT; 

- Văn phòng ĐKĐĐ; 

- Lưu:VT. 
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