
 ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  XÃ XUÂN THÀNH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:       /BC-UBND                    Xuân Thành, ngày      tháng 8 năm 2021. 

    

BÁO CÁO 

Về kết quả giải quyết đơn kiến nghị 

của ông Lê Duy Tiệp, thôn Thanh Văn, xã Xuân Thành 

 

   Kính gửi:   

- Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân; 

  - Ông: Lê Duy Tiệp, thôn Thanh Văn, xã Xuân Thành. 

 

Ủy ban nhân dân xã Xuân Thành nhận được đơn của ông Lê Duy Tiệp 

thường trú tại thôn Thanh Văn, xã Xuân Thành do UBND huyện Nghi Xuân 

chuyển đến theo Văn bản số 1299/UBND-VP ngày 23/7/2021, với nội dung tóm 

tắt: Tiếp tục đề nghị giải quyết công nhận lại diện tích đất ở cho gia đình ông 

đối với 676m
2
 đất vườn ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980, đã 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1995. 

Sau khi xem xét nội dung đơn kiến nghị UBND xã đã tổ chức làm việc 

với ông Lê Duy tiệp và bà Lê Thị Quế, căn cứ hồ sơ, tài liệu và các quy định của 

pháp luật về đất đai. Uỷ ban nhân dân xã trả lời ông Lê Duy Tiệp như sau: 

Đất ông Lê Duy Tiệp hiện tại đang sử dụng xác định theo bản đồ 299 xã 

Xuân Thành đo đạc năm 1986 thuộc thửa đất số 181, tờ 04 có diện tích 436,0m
2
. 

Trong sổ mục kê ghi tên chủ sử dụng đất: “Chị Quế” là tên thường gọi của bà Lê 

Thị Quế (vợ của ông Lê Duy Tiệp), đã được UBND huyện Nghi Xuân cấp giấy 

chứng nhận QSD đất số G 233137, số vào sổ cấp GCN: 633, cấp ngày 

20/10/1995, mang tên Lê Thị Quế, diện tích 676,0m
2
, trong đó có 200m

2
 là đất ở 

và 476,0m
2
 là đất vườn.  

Xác định theo bản đồ địa chính mới đo đạc năm 2014, thuộc thửa đất số 

286, tờ bản đồ số 19, diện tích 745,9m
2
. 

Về hạn mức công nhận diện tích đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có 

vườn, ao mà người sử dụng đất không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử 

dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2, 3 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013, Điều 

18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Khoản 16 

Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ. 

Tại điểm a khoản 2 điều 6 Quy định ban hành theo Quyết định số 

37/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 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, quy 

định: 



2 
 

 

“Trường hợp thửa đất ở có vườn, ao đã hình thành, sử dụng trước ngày 

18/12/1980 (kể cả trường hợp thay đổi về chủ sử dụng đất do chuyển đổi, tặng 

cho, thừa kế) đã hình thành thửa đất trên bản đồ 299 hoặc được đo gộp một thửa 

đất nhưng có nhiều người sử dụng đất, trên sổ mục kê lập theo bản đồ 299 được 

xác định là đất ở (hoặc thổ cư) hoặc bản đồ 299 ký hiệu chữ T hoặc trường hợp 

có Sổ đăng ký đất đai hoặc Đơn đăng ký đất đai chưa đảm bảo tính pháp lý theo 

quy định nhưng được những người sử dụng đất cùng thời điểm tại khu dân cư 

thống nhất xác nhận thửa đất có nguồn gốc sử dụng làm đất ở trước ngày 

18/12/1980 thì diện tích đất ở được công nhận bằng năm (05) lần hạn mức giao 

đất ở theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Quy định này nhưng diện tích được công 

nhận không vượt quá diện tích hiện trạng đang sử dụng hợp pháp của thửa đất 

(UBND cấp xã xem xét, xác nhận trừ phần diện tích cơi nới, lấn chiếm sau thời 

điểm xác lập các loại hồ sơ, giấy tờ nêu trên). Trường hợp diện tích thực tế của 

thửa đất đang sử dụng nhỏ hơn năm (05) lần diện tích thửa đất thửa đất ghi trên 

các loại hồ sơ, giấy tờ nêu trên thì diện tích đất ở được công nhận tối đa không 

vượt quá diện tích thực tế của thửa đất đang sử dụng. 

Trường hợp không có hồ sơ, bản đồ 299 hoặc đã có nhưng đã bị mất hoặc 

hồ sơ 299 ghi không thống nhất về loại đất (đất %, đất thổ canh, đất kinh tế phụ 

gia đình…), diện tích các loại đất thể hiện trong hồ sơ và bản đồ không phù hợp 

nhau thì việc xác định lại diện tích đất ở được thực hiện sau khi có kết quả xác 

minh, tổng hợp đề xuất của UBND cấp xã (xác định nguồn gốc, thời điểm sử 

dụng đất như quy định tại Điều 7 Quy định này), Phòng Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra và các phòng, đơn vị liên quan do UBND 

cấp huyện quyết định, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cùng cấp kiểm tra, 

xác minh về thời điểm hình thành thửa đất (trước ngày 18/12/1980),về hồ sơ 299 

được lập không đúng với quy định của pháp luật tại thời điểm phải yêu cầu hủy 

bỏ, diện tích đất ở được công nhận lại bằng mức theo quy định tại Điểm này.” 

Từ những căn cứ nêu trên, thì việc công nhận đất ở ông Lê Duy Tiệp được 

thực hiện theo Quyết định 37, diện tích đất ở được công nhận tối đa không vượt 

quá diện tích thực tế của thửa đất đang sử dụng.  

Vậy, Ủy ban nhân dân xã Xuân Thành thông báo cho gia đình ông Lê Duy 

Tiệp, thôn Thanh Văn và các cơ quan liên quan được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thanh tra huyện; 

- Ban tiếp công dân huyện Nghi Xuân; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Lưu: VT; Hồ sơ giải quyết đơn thư. 

  

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

Trần Quốc Anh 
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