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CONG HOA xA HOT CHU NGIIIA VIT NAM
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So: . I /QD-TJBND

Minh Long, ngày C] tháng 12 nám 2018

QUYET B!NH
Ye vic hüy Giây chü'ng nhn quyn sfr diing dat, quyên sr hui'u nhà & và tài
san khác gàn lien vó'i dat dã cap cho h ông Dinh Ca Nu và ha Dinh Th1
Thñ, thu'ô'ng trü ti thôn Biêu Qua, xä Long So'n, huyn Minh Long
UY BAN NHAN DAN HUYN MINH LONG
Can c Lut 13 chñ'c ChInh quyn dja phuong ngày 19/6/2015;
Can c Lut Dat dai ngây 29/11/2013;
Cänci Ngh djnh s 43/2014/D-CP ngày 15/5/20 14 cüa ChInh ph Quy
dinh chi tiêt thi hành môt so diêu cia Luât Dat dai;
Can cir Nghj dnh s 01/2017/ND-CP ngày 06/01/2017 cüa ChInh phü sira
dôi, ho sung mt so Ngh dnh quy dinh chi tiêt thi hành Lut Dat dai;
Can en Thông tu so 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 cüa B Tài
nguyen và Môi trumg quy djnh v h so dja chinh;
Can cir Thông tu s 33/2017/TT-BTNMT ngây ngày 29/9/2017 cüa B
Tài nguyen và Môi truO'ng quy dnh chi tiêt Ngh djnh so 01/201 7ftTh-CP ngày
06/01/2017 cüa ChInh phü sira dôi, bô sung mt so Nghj djnh quy djnh ehi tiêt
thi hành Luât Dat dai và sira dôi, bô sung mt sO diêu cüa các Thông tu hu'ó'ng
dan thi hânh Luât Dat dai;
Xét Td trInh s 132/TTr-TNIN/IT ngày 04/12/2018 cña phông Tài nguyen
và Môi trung huyn ye vic dê nghi hüy Giây chimg nhn quyên sir dyng dat,
QUYET DINH:
Biêu 1. Hüy Giy chimg nhn quyn sü dung dat, quyên s hü'u nhà ô Va
tài san khác gán lien vói dat dä cap cho h ông Dinh Ca Nu vâ bà Dinh Thj Thu
ti thôn Biêu Qua, xã Long Son, huyn Mirth Long; Giây chmg nhn cósO phát
hành BD 058209; So vào so CH 00251, do UBND huyn Mirth Long cap ngày
08/3/2011.
1. Thông tin v thra dt ghi trong Giy chrng nhn ci th nhu sau:
- Thira dat s 140, tbân d 41.
- Tng din tIch: 926,9
met vuóng).

m2

(Bang chi?. Chin tram hai mzcIi sa'u pháy chin

- Mc dIch sir dung dt: Dt trng cay lâu nãm.
- Dia chi thua dt: Thôn Biu Qua, xã Long Son, huyn Minh Long.

2. L do hüy Giây chi'ng nhn quyên sir ding dt: Bj mat Giy chirng
nhn quyên si1r diing dat và cap không dng chü sir dung dat.
Dieu 2. K t ngày ban hành Quyêt dnh nay, Giy chrng nhn quyn sir
diing dat nêu ttiDiêu 1 không con giá tri pháp 1, châm dtrt các giao djch ye
quyên sii'r ding dat (n&u co,) theo quy dnh cüa pháp 1ut.
Diêu 3. TO chi.rc time hiên:
1. Phông Tài nguyen và Môi truO'ng huyn bàn giao h so' dã giãi quyt
cho Van phông dàng k dat dai tinE Quáng Ngãi- Chi nhánh huyn Minh Long
dê thông báo ye vic hñy Giây chi.'ng nhn quyên sr ding dat dã cap cho h ông
DinE CàNu,
2. Van phOng Dãng k2 dat dai tinE Quãng Ngãi - Chi nhánh huyn MinE
Long và UBNID xã Long San thrc hin vic cp nht chinh 1 ho so' da chinE
theo quy dnh.
Diêu 4. Quyt dnh nay có hiêu 1rc thi hành ké tr ngày k.
Diu 5. Chánh Van phông HDND&UBND huyên; Thu tru1ng các Ca
quan: Tâi nguyen và Môi truO'ng huyn, Van phông Dãng k dat dai tinE Quáng
Ngãi - Chi nhánh huyn Minh Long; Chii tich UBND xã Long San và cáo dan vi
có lien quan chju trách nEirn thi hành Quyêt dinE này./.
No'i iihân:
- Nhu' diêu5;
- CT, các PCT;
- VP: PCVP;
- Lu'u VT.
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