
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ HỒNG LĨNH 

  : 1001/UBND-TTĐ 
Về việc trả hồ sơ đề nghị công  

nhận lại đất ở 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Hồng Lĩnh, ngày 03 tháng 8 năm 2020 

     

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường Bắc Hồng. 

 

Ngày 07/7/2020, UBND thị xã Hồng Lĩnh nhận được 10 hồ sơ công 

nhận lại đất ở đ i với 10 thửa đất theo đề nghị của UBND phường Bắc Hồng tại 

Tờ trình s  116/TTr-UBND ngày 07/7/2020. Sau khi kiểm tra, rà soát, Tổ thẩm 

định đã tiến hành thẩm định và trình UBND thị xã phê duyệt công nhận lại đất 

ở cho 09 thửa đất của 09 hộ gia đình, cá nhân; đ i với hồ sơ Bùi Thị Lan chưa 

đủ điều kiện để thẩm định. Ủy ban nhân dân thị xã có ý kiến như sau: 

Thửa đất của bà Bùi Thị Lan là thửa đất s  91, tờ bản đồ s  23–BĐĐC 

phường Bắc Hồng; thửa đất này được tách ra từ thửa đất g c s  4556, bản đồ 299 

phường Bắc Hồng của ông Trần Luyến; thửa đất g c còn tách 01 thửa cho ông 

Trần Quang Bình (con trai của ông Trần Luyến); tuy nhiên thửa đất của hộ gia 

đình ông Trần Quang Bình chưa được cấp GCQ D đất, do đó UBND phường và 

Hội đồng tư vấn đất đai phường cho rằng diện tích 587,6m
2 

 (trong đó đất ở 200 

m
2
; đất vườn 387,6m

2
) của gia đình ông Trần Quang Bình là chưa có cơ sở để xác 

định tỷ lệ diện tích công nhận của từng thửa. Vì vậy, UBND thị xã chuyển trả hồ 

sơ của bà Bùi Thị Lan cho UBND phường Bắc Hồng và yêu cầu UBND phường 

Bắc Hồng ph i hợp với Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Hồng Lĩnh – 

Can Lộc cung cấp hồ sơ và xác định diện tích đủ điều kiện cấp GCNQ D đất cho 

hộ ông Trần Quang Bình để làm cơ sở tính toán tỷ lệ diện tích công nhận và xác 

định diện tích đất ở được công nhận lại cho bà Bùi Thị Lan. 

 Yêu cầu Ủy ban nhân dân phường Bắc Hồng nghiêm túc thực hiện./ 
 

Nơi nhận:                                                                        
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 
- Phòng TNMT, Tư pháp; 
- Trung tâm hành chính công Thị xã; 
- Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã 

Hồng Lĩnh – Can Lộc; 
- Lưu: VT, TTĐ. 

   

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 

Lê Văn Bình 
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