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TỜ TRÌNH
Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Kính gửi:    - Uỷ ban nhân dân thành phố  Chí Linh; 
         - Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Chí Linh;
         - Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Chí Linh.

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2018 
của UBND tỉnh Hải Dương V/v “Ban hành quy định hạn mức giao đất ở, hạn 
mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương”. 

Căn cứ biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký đất đai phường Sao Đỏ 
ngày 29 tháng 11 năm 2021. 

Xét đơn đề nghị xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất của các ông bà (có danh sách kèm 
theo).

Uỷ ban nhân dân phường Sao Đỏ trình Uỷ ban nhân dân thành phố, phòng 
Tài nguyên và Môi trường thành phố Chí Linh, Văn phòng Đăng ký quyền sử 
dụng đất thành phố Chí Linh. phê duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
cho các ông, bà (có danh sách kèm theo):

Tổng diện tích sử dụng : 964,0m2

Trong đó:+ Diện tích đất ở đô thị : 120,0m2

      + Diện tích đất vườn (LNK) : 844,0m2

Trong đó: có không m2 đất nằm trong hành lang ATGT)
- Địa chỉ thửa đất: Khu dân cư Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành 

phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
- Thời hạn sử dụng đất:  Lâu dài



- Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai: Không tranh chấp, không 
khiếu nại về đất.
      - Về quy hoạch sử dụng đất: Sử dụng ổn định, phù hợp với quy hoạch khu 
dân cư.

Kính đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Chí Linh, phòng Tài nguyên và 
Môi trường thành phố Chí Linh, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành 
phố Chí Linh xem xét phê duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
ông Ngô Văn Thủ và bà Nguyễn Thị Luyện theo quy định./.
Nơi nhận :
 - Như trên; 
 - Phó chủ tịch UBND phụ trách;
 - Công chức Địa chính;
 - Lưu: VP./.         

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoài Bắc
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