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/QD-UBND

Minh Long, ngày,1 tha'ng 12 nám 2018

QUYET DNH
Vê vic thu hôi Giy chfrng nhn quyn sfr diing dt,
quyên s hfi'u nhà ö' và tài san khác gAn 1in vi dat dã cp cho
hi gia dInh, cá nhân tii xã Long Sffn, huyên Minh Long
UY BAN NHAN DAN HUYEN MINH LONG
Can cir Lut T chirc ChInh quyn da phu'o'ng ngây 19/6/20 15;
Can c Lut Dat dai ngày 29/11/2013;
Càncr Ng dnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cia ChInh phñ Quy
dinh chi tiêt thi hành môt so diêu cüa Luât Dat dai;
Can cir Nghj djnh s 01/2017/ND-CP ngày 06/01/2017 cüa Chinh Phü
si1ra dOi, bô sung mt so Nghj dnh quy djnh chi tiêt thi hành Lust Dat dai;
Can cir Thông tu s 24/2014/TT-BTNMT ngây 19/5/2014 cüa B Tài
nguyen và Môi trithng Quy dnh ye h so' da chInh;
Can ci'r Thông tu s 33/201 7/TT-BTNIv1T ngày ngày 29/9/2017 cña B
Tài nguyen và Môi truè'ng Quy djnh chi tiêt Nghj dijnh so 01/201 7/ND-CP ngày
06/01/2017 cüa ChInh phü siradôi, bô sung mtsô Ngh djnh quy djnh chi tiêt
thi hành Lut Bat dai vâ sira dOi, bô sung mt sO diêu cüa các Thông tu huong
dn thi hành Luât Bat dai;
Xét Th trInh s 13 6/TTr-TNIMT ngày 13 / 12/2 018 cüa phông Tâi nguyen
và Môi tru'è'ng huyn ye vic dê nghj thu hôi giây chü'ng nhn quyên s1r dung,
quyên si hü'u nhâ i và tài san gän lien vi dat,
QUYET IMNH:
Diu 1. Thu hM 04 (ban) Giy chiirng nhn quyn sir ding dat, quyn s
hü'u nhà và tâi san khác gãn lien vó'i dat dA cap cho 02 h gia dInh, cá nhân tii
xã Long San, huyên Mirth Long. Các Giây chtmg nhn quyên sir dng dat,
quyên sO' hQ'u nhà O' và tâi san khác gän lien vâi dat bj thu hOi có thông tin ci the
nhu sau:
S
TT

1

Ten ngirô'i sfr d1ng dat ghi
trong GCNQSD dat

S sê ri
GCNQSD
dat

S vào s
cp Giy
CN

Ngày,
tháng, nám
cap

H Ong: Hunh Ng9c Cong

BD 058548

CH 01795

08/3/2011

Vàbà:NguynThiHan

BD058471

CH01796

08/3/2011

2

H ông: Phm Cong Phuong

BD 058460

CH 02129

08/3/2011

Vàbà:VOThjHoanh

BD058489

CH02130

08/3/2011

L do thu hôi Giây chig nhn quyên sr ding dt: Các Giây chftng nhn
quyn siir ding dat trên cap không dirng chü sir ding dat.
Diu 2. To chirc thirc hiên.
- Chü tjch UBND xã Long SoTi có trách nhim giao Quyt dnh nay cho
cac h gia dInh, cá nhân b thu hôi GCNQSD dat; trumg hçp h gia dinh, Ca
nhân không nhn Quyêt dlnh hoc yang mt thI phài 1p biên bàn; niêm yet cong
khai Quyêt dinh nay titrii sO' UBND xa Va flO'i sinh hot chung cüa cong dOng
dan cu ma nguO'i có Giây chñ'ng n1n quyên sü ding dat b thu hOi dang k)' h
khâu thuOig trü.
- PhOng Tài nguyen và Môi trumg huyn bàn giao Giy chimg nhn
quyên s1r dyng dat bj thu hOi cho Van phOng däng k dat dai tinh Quàng Ngãi Chi nhánh Minh Long dê lam thir tiic hüy, quàn l theo quy djnh và thirc hin
vic chinh 1 h thông ho sa da chInh.
Diêu 3. Quyêt dnh có hiu lirc thi hành kê tr ngày k.
Diu 4. Chánh Van phOng HDND&UBND huyn, phOng Tài nguyen va
Môi truO'ng huyn, Van phông Dàng k dat dai tinh Quàng Ngäi - Chi nhánh
huyn Mirth Long, Chü tich UBND xâ Long San; các h gia dInh, cá nhân bi, thu
hôi Giây ch(mg nhn ti diêu 1 và các Ca quan, dan vi có lien quan chtu trách
nhim thi hành Quyêt dinh này./.
.T'/o'i nhân:
- Nhu diêu4;
- CT, cac PCT;
- VP: PCVP;
-Lu'uVT.
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