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TỜ TRÌNH 

Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ/CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về thi 

hành Luật Đất đai; Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định, quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND 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 Phiếu lấy ý kiến của những người sử dụng đất cùng thời điểm tại khu 

dân cư, Biên bản công khai và kết thúc công khai danh sách các trường hợp đủ điều 

kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

 UBND xã Cẩm Hưng lập Tờ trình đề nghị UBND huyện Cẩm Xuyên, phòng 

Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh TP Hà Tĩnh-Cẩm 

Xuyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình: ông Trần Viết Đệ 

Vị trí thửa đất: thửa số 211, tờ bản đồ số: 72, loại bản đồ địa chính chính quy 

tại thôn Hưng Tân, xã Cẩm Hưng; 

Diện tích: 824.3 m
2
 trong đó đất ở: 0 m

2
, đất trồng cây lâu năm: 824.3 m

2
 

Có nguồn gốc sử dụng đất cụ thể như sau: Thửa đất ông Trần Viết Kế và bà 

Trần Thị Hường cải tạo trồng cây lâu năm từ năm 1963, đến năm 1993 tặng cho 

con Trần Viết Đệ sử dụng đến nay. 

Hiện trạng sử dụng ổn định, không có tranh chấp, phù hợp quy hoạch. 

Kính mong được sự quan tâm xem xét của quý cấp./. 

Nơi nhận: 

- UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Văn phòng đăng ký đất đai; 

- Lưu: VT, ĐC. 
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TRÍCH SAO BẢN ĐỒ 299 

   

1. Số thứ tự thửa đất: 848 ; Tờ bản đồ số: . 01/299/TTg 

xã: Cẩm Hưng huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh; đo vẽ năm 1982 

2. Diện tích: 1255 m
2
;  

3. Mục đích sử dụng đất: 

3.1. Theo sổ mục kê đất đai: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;  

3.2. Theo hiện trạng: Đất ở + Trồng cây lâu năm ;  

4. Tên người sử dụng đất: ........................................................................ 

4.1. Theo sổ mục kê đất đai:    Đậu Xuân Viện ;  

4.2. Theo hiện trạng:                Đậu Xuân Lai;  

6. Bản vẽ thửa đất:  

 
 

 

 

 

Công chức địa chính 

 

 

 

 

 

    Phan Văn Thọ  

 

Cẩm Hưng, ngày …… tháng.…. năm 2021 
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