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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Kỳ Châu, ngày  21 tháng 9 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị cấp GCNQSD đất cho gia đình ông Trần Hồng Mân (đã 

chết) thừa kế cho ông Trần Hồng Sơn thôn Châu Long,  

xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh 

 

    Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh 

- Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Kỳ Anh 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông báo số 849/TB-STNMT-UBNDKA ngày 31/12/2019 kết luận 

tại buổi làm việc xử lý một số tồn đọng, vướng mắc về công tác quản lý nhà nước về 

đất đai và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Kỳ Anh giữa Sở Tài nguyên và 

Môi trường và UBND huyện Kỳ Anh; 

Xét đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 598, 

tờ bản đồ số 12 bản đồ địa chính xã Kỳ Châu của gia đình ông Trần Hồng Mân (đã 

chết) thừa kế cho ông Trần Hồng Sơn thôn Châu Long. 

Về hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia 

đình ông Trần Hồng Mân (đã chết) thừa kế cho ông Trần Hồng Sơn đã được UBND 

xã kiểm tra, xác định giấy tờ về quyền sử dụng đất, nguồn gốc, quá trình, thời điểm 

sử dụng đất, tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai, sự phù hợp quy hoạch, quá 

trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất, cụ thể gia đình ông Trần Hồng Sơn nhận 

thừa kế thửa đất được UBND huyện Kỳ Anh cấp giấy chứng nhận QSD đất số vào 

sổ 04, số phát hành GCN D0369551, ngày cấp GCN 04/04/1995 với thửa đất số 597 

tờ bản đồ 2 (theo vị trí thực tế thửa đất số 597 +598 tờ số 3, ranh giới hiện trạng xã 

Kỳ Châu tại thời điểm cấp giấy QSD đất năm 1995 theo bản đồ 299 thuộc tờ số 

1/299TTg và tờ số 3 /299TTg không có tờ 02) diện tích 85 m
2
 đất trong đó 85 m

2 
đất 

ở và 0 m
2 

đất trồng cây lâu năm, tại thôn Châu Long, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh 

tên Trần Hồng Mân. 

- Thông tin thửa đất đề nghị đăng ký, cấp giấy chứng nhận theo bản đồ địa 

chính: 

+ Thửa đất số 598, tờ bản đồ số 12 bản đồ địa chính xã tổng diện tích 190 m
2
. 

+ Loại đất 190 m
2 
đất ở và 0 m

2 
đất trồng cây lâu năm. 



+ Diện tích tăng so với giấy CNQSD đất lần đầu số vào sổ số vào sổ 04, số phát 

hành D0369551 ngày 04/4/1995 là 105 m
2
.  

- Nguồn gốc sử dụng đất: Thửa đất số 598, tờ bản đồ số 12, bản đồ địa chính xã 

Kỳ Châu là thửa đất của ông Trần Hồng Mân sử dụng làm nhà ở ổn định liên tục  

trước 18/12/1980 . Đến ngày 04/4/1995, được UBND huyện cấp GCN QSD đất lần 

đầu số vào sổ 04, số phát hành D0369551 thửa 597 tờ bản đồ 2/299TTg . Không 

tranh chấp, không lấn chiếm  

- Hiện trạng sử dụng đất: Đã xây nhà và công trình phụ trợ kiên cố nào, đã 

trồng cây lâu năm, hoa màu hết diện tích thửa đất. 

- Sự phù hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới: Phù hợp với 

quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch Nông thôn mới của xã Kỳ Châu. 

- Tình trạng tranh chấp, lấn chiếm: Không 

- Ranh giới sử dụng đất: Thửa đất hiện trạng ranh giới không thay đổi  so với 

thời điểm được cấp giấy CNQSD đất, không tranh chấp hộ liền kề. 

Ủy ban nhân dân xã Kỳ Châu đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai Hà Tĩnh - Chi 

nhánh Kỳ Anh, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thẩm định và trình Ủy ban 

nhân dân huyện Kỳ Anh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình gia 

đình ông Trần Hồng Sơn, xã Kỳ Châu theo đúng quy định của pháp luật./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Công An 
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