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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị cấp lại trang bổ sung giấy CNQSD đất do bị mất của hộ ông 

Tống Phi Long tại thôn Trung Phong, xã Kỳ Phong  

  

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ - CP ngày 15 

tháng 5 năm 2014 về việc quy định chi tiết một số điều của luật đất đai; 

  Căn cứ Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung ngành Tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp huyện;  

  Căn cứ  đơn đề nghị cấp lại trang bổ sung  của ông Tống Phi Long và bà 

Hoàng Thị Nhung, thường trú tại thôn Trung Phong, xã Kỳ Phong huyện Kỳ Anh 

tỉnh Hà Tĩnh; 

 Căn cứ thông báo về việc ông Tống Phi Long và bà Hoàng Thị Nhung 

thường trú tại thôn Trung Phong, xã Kỳ Phong mất trang bổ sung xóa thế chấp 

giấy CNQSD đất đã được Văn Phòng đăng ký đất đai chi nhánh Kỳ Anh cấp; 

Thông tin thửa đất:  

-  Thửa đất số: 169A ; tờ bản đồ số 53 ;  

-  Diện tích 284,0 m
2
 (trong đó: Đất ở 100 m

2
 ; đất TCLN: 184,0 m

2
) 

-   Địa chỉ thửa đất: Thôn Trung Phong, xã Kỳ Phong 

        - Nguồn gốc: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận quyền sử dụng đất 

như giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

- Hiện trạng sử dụng đất: Đã có nhà ở. 

- Tình trạng tranh chấp, lấn chiếm: Không tranh chấp, lấn chiếm. 

- Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và 

QH nông thôn mới xã Kỳ Phong. 

          Vậy UBND xã Kỳ Phong đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Kỳ 

Anh cấp lại trang bổ sung cho ông Tống Phi Long và bà Hoàng Thị Nhung theo 

quy định./.  
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