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Cẩm Xuyên, ngày 18  tháng 11 năm 2021 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị cấp  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hà Văn Huy 

và bà Lê Thị Mai, thôn Thắng Thành, xã Cẩm Hưng,  

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Kính gửi:  -   UBND huyện Cẩm Xuyên; 

- Phòng tài nguyên & Môi trường; 

- Văn phòng ĐKĐĐĐ tỉnh Hà Tĩnh.  

Căn cứ Luật đất đai 2013 ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định 01/2017/NĐ-

CP ngày 06 tháng 01 năm  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 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định Quy định chi tiết thi 

hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi 

hành Luật đất đai;  

Căn cứ Quyết định số 3219/2020/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 vào 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 hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Hà Văn 

Huy và bà Lê Thị Mai thường trú tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh. 



Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của những người sử dụng đất cùng thời điểm tại khu 

dân cư, biên bản họp xét tiểu ban công tác mặt trận thôn, biên bản xét duyệt của 

Hội đồng tư vấn xét cấp giấy chứng nhận QSD đất xã và 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 ĐKĐĐ chi nhánh thành phố Hà Tĩnh – Cẩm 

Xuyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hà Văn Huy và bà Lê Thị 

Mai thường trú tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

Thông tin thửa đất: Thửa đất số 184, tờ bản đồ số 35, diện tích: 374.4m
2
. 

Địa chỉ thửa đất: thôn Thắng Thành, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh. 

Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn: 311.9m
2
; Đất trồng cây lâu năm: 

62.5m
2
. 

Nguồn gốc sử dụng đất: Thửa đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử 

dụng năm 1994, năm 1999 được UBND huyện Cẩm Xuyên cấp Quyết định số 

32/QĐ-UB ngày 05/4/1999 về việc cho phép tiếp tục sử dụng đất ở dân cư nông 

thôn cho ông Hà Văn Huy. Diện tích tăng lên 111.9 m
2
 so với Quyết định đã cấp 

do hộ cơi nới xây dựng công trình kiên cố từ năm 2002 

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

 Rất mong được sự quan tâm giúp đở của quý cấp./. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT/UBND. 
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