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Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

     Hương Khê, ngày 26 tháng 9  năm 2018 

 

Kính gửi:           

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh. 

 

UBND huyện Hương Khê nhận được Văn bản số 84/TTr-UBND ngày 

10/9/2017 của UBND xã Lộc Yên về việc đề nghị công nhận quyền sử dụng đất, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất cho Trụ sở UBND xã Lộc Yên (có văn bản gửi kèm). Sau khi kiểm tra, 

xem xét, UBND huyện báo cáo, đề nghị như sau: 

Về nguồn gốc sử dụng đất: Thửa đất UBND xã Lộc Yên đề nghị công nhận 

quyền sử dụng đất, cấp giấy CNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

của Trụ sở UBND xã được bố trí trong quỹ đất xây dựng trụ sở cơ quan (TSC); 

UBND xã Lộc Yên đã sử dụng đất, xây dựng công trình năm 2003; phù hợp với quy 

hoạch sử dụng đất của UBND xã Lộc Yên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Về vị trí, ranh giới diện tích được xác định theo trích lục địa chính do Văn phòng 

Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh lập ngày 13/8/2018; thửa đất số 60, tờ Bản 

đồ số 34; địa chỉ thửa đất: Thôn Hương Đồng, xã Lộc Yên; diện tích 5.562,4 m
2
 

(Bằng chữ: Năm nghìn năm trăm sáu mươi hai phẩy bốn mét vuông đất).  

UBND huyện Hương Khê kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi 

trường xem xét công nhận, cấp giấy CNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất cho UBND xã Lộc Yên sử dụng vào mục đích trụ sở cơ quan để quản lý, 

sử dụng đất theo quy định (Văn bản này thay thế Văn bản số 1447/UBND-TNMT 

ngày 22/9/2017 của UBND huyện). 

Kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
-  Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TNMT; KTHT; VHTT; 

- UBND xã Lộc Yên; 

- VP điều phối NTM của huyện; 

-  Lưu: VT UBND; 

   Gửi Vb giấy và Vb điện tử. 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Việt 
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