
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ THỌ 

 

Số         /TTr - UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                          Kỳ Thọ, ngày      tháng   02  năm 2023 
 

 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị  kiểm tra thực trạng các thửa đất tại thôn Sơn Tây, xã Kỳ Thọ do cấp diện 

tích so, hình thể với thực tế bản đồ 299/TTg 

 

Căn cứ Luật đất đai  2013; 

Căn cứ Nghị định 43/2014/ NĐ - CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thị hành 

một số điều của Luật đất đai; Nghị định số 01/2017/ NĐ- Cpngày 06/01/2017 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 37/2020/ QĐ – UBND ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, ban hành quy định một số nội dung của Luật đất đai và các 

văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh; 

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; 

Căn cứ Quyết định số 3129/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 thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, Văn phòng đăng 

ký đất đai áp dụng trên địa bàng tỉnh Hà Tĩnh. 

Theo chủ trương cấp đổi đồng loạt đồng trên địa bàn huyện Kỳ Anh nói chung, 

xã Kỳ Thọ nói riêng, đã cấp đổi đúng tiến độ và thời gian theo kế hoạch của huyện giao. 

Nhưng trong quá trình cấp đổi đã xẩy ra sai sót về diện tích và hình thửa của 04 hộ gia 

đình trên địa bàn thôn Sơn Tây, xã Kỳ Thọ so với bản đồ 299/TTg. 

Vậy Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thọ lập Tờ trình đề nghị phòng Tài Nguyên và Môi 

trường huyện Kỳ Anh, Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh, Văn phòng đăng ký đất đai chi 

nhánh Kỳ Anh về kiểm tra thực địa, hướng dẫn cho UBND xã làm lại hồ sơ cho các 

trường hợp theo quy  định của pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng TN&MT huyện Kỳ Anh; 

- Văn phòng ĐKQSD đất – chi nhánh Kỳ Anh 

- UBND huyện Kỳ Anh 

- Lưu:  VP UBND. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

                          Hồ Văn Hiển 

 



 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ THỌ 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                          Kỳ Thọ, ngày      tháng   02  năm 2023 
 

 

 

DANH SÁCH CÁC HỘ TẠI THÔN  SƠN TÂY, XÃ KỲ THỌ  

CẤP SAI GIẤY CNQDS ĐẤT VỀ DIỆN TÍCH VÀ HÌNH THỂ 

 

TT Họ và tên Địa chỉ Số thửa đất Số tờ bản đồ Ghi chú 

1 Trần Thị Thái Sơn Tây 63 41  

2 Hồ Thị Khiêm Sơn Tây 18 41  

3 Hồ Công Thưởng Sơn Tây 17 41  

4 Trương Công Đức Sơn Tây 61 41  

 

Người lập biểu     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

        CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Thị Thắm                                                                         Hồ Văn Hiển 

     

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ THỌ 

 

Số         /TTr - UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                          Kỳ Thọ, ngày   15  tháng   02  năm 2022 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị đính chính địa giới hành chính thửa đất của ông Nguyễn Tiến Tân và 

bà Nguyễn Thị Giang ; tại thôn Tân sơn, xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh 

 

Căn cứ Luật đất đai  2013; 

Căn cứ Nghị định 43/2014/ NĐ - CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thị hành 

một số điều của Luật đất đai; Nghị định số 01/2017/ NĐ- Cpngày 06/01/2017 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 37/2020/ QĐ – UBND ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, ban hành quy định một số nội dung của Luật đất đai và các 

văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 3129/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 thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, Văn phòng đăng 

ký đất đai áp dụng trên địa bàng tỉnh Hà Tĩnh. 

 Thửa đất của ông Nguyễn Tiến Tân và bà Nguyễn Thị Giang được UBND huyện 

Kỳ Anh cấp ngày 02/6/2014, mang số phát hành BU 857081, số vào sổ CH 00540 với 

diện tích 200m2 đất ở; Địa chỉ thửa đất tại thôn Hoàng Dụ, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

 Nay đo đạc lại thuộc thửa đất số 171, tờ bản đồ số 26 thuộc thôn Tân Sơn, xã Kỳ 

Thọ ( theo kết quả đo đạc của VPĐK đất đai chi nhánh Kỳ Anh ngày 05/12/2021) 
   

          Lý do: Thửa đất nằm ở vị trí giáp ranh giữa hai xã Kỳ Khang và Kỳ Thọ nên 

trong quá trình cấp Giấy chứng nhận có sự nhầm lẫn về địa giới hành chính. 

- Về hiện trạng sử dụng thửa đất: ranh giới sử dụng đất của hộ gia đình trùng với 

thửa đất đã được UBND huyện cấp giấy chứng nhận. 

- Tình trạng tranh chấp, lấn chiếm: không 

Vậy ủy ban nhân dân xã Kỳ Thọ lập Tờ trình kính trình VPĐK đất đai chi nhánh 

Kỳ Anh;  phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Kỳ Anh, Ủy ban nhân dân huyện Kỳ 

Anh xem xét đính chính lại thửa đất nêu trên từ thôn Hoàng Dụ, xã Kỳ Khang sang thôn 

Tân Sơn, xã Kỳ Thọ./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng TN&MT huyện Kỳ Anh; 

- Văn phòng ĐKQSD đất – chi nhánh Kỳ Anh 

- UBND huyện Kỳ Anh 

- Lưu:  VP UBND. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  Hồ Văn Hiển 
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