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S: (( /QD-UBND

Minh Long, ngày 06 tháng 11 nám 2018

QUYET DNH
V vic thu hii Giây chfrng nhn quyên sfr ding dat, quyên s& hfru
nhà & và tài san khác gn lien vó'i dt âã cap cho h ông Dinh Van Thiên
và ha Dinh Th Méo, thtrè'ng trii tii: Thôn Mai Lãnh Thu'çrng,
xã Long Mai, huyn Minh Long

UY BAN NHAN DAN HUYN MINH LONG
Can cur Lut To chuic ChInh quyn dja phucing ngày 19/6/2015;
Can cur Lut Dt dai ngày 29/11/2013;
Can cur Ngh djnh s 43/20141ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy
dinh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Dat dai;
Can cur Ngh djnh s 01/2017/ND-CP ngày 06/01/2017 cüa ChInh phü süa
dôi, bô sung mt so Ngh djnh quy diith chi tiêt thi hành Lut Dat dai;
Can cur Thông tu s 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 cüa B Tâi
nguyen và Môi tru&ng quy djnh ye ho so' da chInh;
Can cur Thông tu so 33/2017/TT-BTNMT ngày ngày 29/9/2017 cüa B
Tài nguyen và Môi truô'ng.quy di.IIh chi tiêt Nghi dnh so 01/2017fND-CP ngày
06/01/2017 cüa ChInh phü sura dôi, bô sung mtsô Nghj djnh quy djnh chi tiêt
thi hành Lut Dat dai và sira dôi, bô sung mt so diêu cüa các Thông tu hrnng
dn thi hành Luât Dat dai;
Xét Ti trInh s 114/TTr-TNMT ngày 01/11/2018 cüa phèng Tài nguyen
và Môi truô'ng ye vic dê nghi, thu hôi Giây churng nhn quyên sü dung dat,
QUYET D!NH:
Diu 1. Thu hi Giãy churng nhn quyn sü' dçing dat, quyên s hru nhà &
và tài san khác gän lien vó'i dat dã cap cho h ông Dinh Van Thiên, siith näm
1983, chumg minh nhân dan so 212490610 và bà Dinh Th Méo, sinh näm 1985,
chumg mirth nhân dan so 212490063; dja chi thumg trü: thOn Mai Lãnh
Thucmg, xä Long Mai, huyn Minh Long. Cit the ye Giây churng nhn quyên sü
dirng dat, quyên so hiru nhà 0 và tài san khác gan lien vó'i dat bi thu hOi nhu sau:
Ten nguô'i sfr th.ing dt
ghi trong GCNQSD dat
Ho ông: Dinh Van Thiên
Va bà: Dinh Thi Méo

Si sê ri giy
CNQSD dt

S vào s cp
giây

Ngày, tháng,
näm cap

BD082459

CH03541

19/11/2010

L do thu hi Giy chimg nhn quyn s1r diing dAt: Giy chtrng nhn
quyên sir dng dat cap không diing chü si:r diing dat.
Diu 2. T chiirc thuc hiên:
- Chii tjch UBND xã Long Mai có trách nhim giao Quyt djnh nay cho
h ông Dinh van Thiên; truèng hçp h gia dInh, cá nhân không nhn Quyêt djnh
nay hoc yang mt thI phâi 1p biên bàn; niêm yet cong khai Quyêt dnh nay ti
trii sO' UBNID xä Va noi sinh hot chung cüa cong dông dan cu ma nguO'i có Giây
chirng nhn quyên sO' ding dat bj thu hôi dàng k h khau thuO'ng trO'.
- Phông Tài nguyen và Môi tri.xO'ng huyên bàn giao Giy chirng nhn
quyên sO' dng dat b thu hOi cho Van phông däng k dat dai tinh Quàng Ngãi Chi nhánh huyn Minh Long dê lam thu tc hiiy và quàn 1 theo quy djnh. DOng
thO'i, phOi hçip vói Van phông Däng k dat dai tinh Quáng Ngãi - Chi nhánh
huyn Minh Long và UBND xã Long Mai cp nht chinh 1 ho so dja chInh.
Diu 3. Quyt djnh có hiu içrc thi hành k tr ngày k.
Diu 4. Chánh Van phông HDND&UBND huyên, tru&ng phOng Tài
nguyen và MOi triiO'ng huyn, Van phông Däng k dat dai tinh Quàng Ngãi - Chi
nhánh huyn Minh Long, Chü tjch UBND xã Long Mai, h Ong Dinh Van Thiên
Va Cac dcrn v lien quan chu trach nhim thi hành Quyet djnh nay.!.
No'i nhân:
- Nhu' diêu 4;
- CT, cac PCT;
- VP: PCVP;
- Liru VT.
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