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TỜ TRÌNH 

 Về việc xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm 

sang mục đích sử dụng đất ở của ông Lê Văn Vệ và bà Nguyễn Thị Lặng, 

thôn Quần Nham 1, xã Đồng Lợi 

   

  Kính gửi : UBND huyện Triệu Sơn 
      

Căn cứ Luật đất đai 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 số 45/2014/NĐ - CP ngày 15/5/2014 củaa Chính phủ 

quy định Về thu tiền sử dụng đất ;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 sử hữu Nhà ở và tàii sản khác gắn liền với đất; Thông 

tư  24/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 Quy định về hồ sơ địa chính. 

Căn cứ quyết định số 3783/QĐ – UBND ngày 03/11/2022 của ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyệnTriệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Xét đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất cây lâu năm sang mục đích sử 

dụng đất ở của ông Lê Văn Vệ và bà Nguyễn Thị Lặng, thôn Quần Nham 1, xã 

Đồng Lợi sử dụng đất trên địa bàn xã Đồng Lợi,   

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất UBND xã 

Đồng Lợi lập tờ trình, trình UBND huyện quyết định cho phép gia đình được 

chuyển đổi mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang mục đích sử dụng đất ở. 

- Vị trí đất: Tờ bản đồ số 11; thửa số: 1175; tổng diện tích: 152,6 m2  

Trong đó:  

+ Đất ở: 94,6 m2;      + Đất cây lâu năm: 58,0 m2 

- Diện tích xin chuyển đổi từ đất trồng cây lâu năm sang mục đích sử 

dụng đất ở là: 58,0 m2 

- Vị trí đất xin chuyển đổi từ đất trồng cây lâu năm sang mục đích sử 

dụng đất ở: Tờ bản đồ số 11; thửa số: 1175; 

Bản đồ địa chính xã Đồng Lợi đo đạc năm 2010, tỷ lệ 1/2000. 



      - Sử dụng vào mục đích: + Đất ở: 152,6 m2;     

 Thời điểm sử dụng đất: Năm 1992 

       Nguồn gốc: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng 

đất 

Kính đề nghị UBND huyện Quyết định;  

Nơi nhận:                                        
- Như trên;  

- Lưu: VPUB.                                                                     

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Hoàng Văn Chung 
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