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 TỜ TRÌNH
Về việc sai tên đệm của chủ sử dụng đất Nguyễn Văn Lành

Thôn An Sơn, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

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

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên - Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;
Theo đề nghị của ông Nguyễn Văn Lành về việc đề nghị cấp có thẩm 

quyền xem xét đính chính thông tin chủ sử dụng đất trên GCN QSD đất từ 
Nguyễn Lương Lành thành Nguyễn Văn Lành. Cụ thể:

Ông: Nguyễn Văn Lành, sinh năm 1957, CCCD số 030 057 007 240, do 
Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 24/4/2021. Đăng ký thường trú tại: thôn 
An Sơn, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Gia đình ông Nguyễn Văn Lành hiện đang sử dụng thửa đất số 302, tờ bản 
đồ số 16, diện tích 210m2 (đất ở 210m2), được UBND huyện Ninh Thanh (nay là 
huyện Thanh Miện) cấp GCN QSD đất số E 0509125, vào sổ cấp GCN QSD đất 
số 2055/QSDĐ, ngày 15/02/1996. Địa chỉ thửa đất tại thôn An Sơn, xã Hồng 
Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Căn cứ hồ sơ đất đai đang lưu trữ tại UBND xã Hồng Quang thì khu vực 
đất gia đình ông Nguyễn Văn Lành đang sử dụng có nguồn gốc như sau:

* Nguồn gốc sử dụng đất: 
1. Hồ sơ 299: tại Sổ mục kê ruộng đất, trang sổ số 152:
- Thửa đất số 174, tờ bản đồ số 16, chủ sử dụng đất "Nhữ Văn Mơ", diện 

tích 213m2, loại đất "Thổ cư", giao chính thức 213m2.
2. Hồ sơ cấp GCN QSD đất: 
- Tại Danh sách các hộ gia đình xin cấp GCN QSD đất: Số thứ tự 2055, 

chủ sử dụng "Nguyễn Lương Lành", thửa đất số 302, tờ bản đồ số 16, diện tích 
210m2 (Đất ở 210m2). 

3. Quá trình sử dụng: 
Nguồn gốc sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Lành là ông cha hình thành 

và sử dụng từ trước năm 1980. 
Năm 1996, gia đình được UBND huyện Ninh Thanh (nay là huyện Thanh 
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Miện) cấp GCN QSD đất số E 0509125, tại thửa đất số 302, tờ bản đồ số 16, diện 
tích 210m2, vào sổ cấp GCN QSD đất số 2055/QSDĐ, mang tên Nguyễn Lương 
Lành. Địa chỉ thửa đất tại thôn An Sơn, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh 
Hải Dương.

Việc sai lệch tên đệm giữa GCN QSD đất và CCCD là do sơ xuất của gia 
đình trong quá trình kê khai, đăng ký danh sách hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp 
GCN QSD đất. 

 Vì vậy, để tăng cường công tác quản lý đất đai tại địa phương được chặt 
chẽ cũng như thuận tiện cho việc sử dụng, đảm bảo quyền và lợi ích của người sử 
dụng đất, UBND xã Hồng Quang lập Tờ trình, trình các cấp có thẩm quyền xem 
xét đính chính từ Nguyễn Lương Lành thành Nguyễn Văn Lành./.

   Nơi nhận:
- UBND huyện Thanh Miện;
- Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện;
- VPĐKQSD đất huyện;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

  Nguyễn Văn Thái
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