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            Nghi Xuân, ngày     tháng      năm 2021 
  

  
 

THÔNG BÁO 

V/v Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ quy định về quy định chi tiết về một số điều luật đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ quy định về sửa đổi Nghị định 43/2014 hướng dẫn Luật Đất đai năm 2013, 
sửa đổi Nghị định 44/2014 về giá đất và Nghị định 47/2014 về bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Quyết định số 558/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn 
Thị Hoa, thường trú tại ở thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm. 

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân thông báo như sau: 

1. Thông báo thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BU 933237, do UBND huyện Nghi Xuân cấp 
ngày 03 tháng 9 năm 2014 cho ông Nguyễn Hữu Cầm và bà bà Nguyễn Thị 
Ngọc Bé, địa chỉ thường trú thôn 6 (nay là thôn Phú Thuận Hợp), xã Cổ Đạm, 
huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh. 

Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản gắn liền với đất số BU 933237, do UBND huyện Nghi Xuân cấp ngày 
03 tháng 9 năm 2014 sai nguồn gốc đất đai.  

2. Giao UBND xã Cổ Đạm tổ chức công bố và trao Thông báo thu hồi 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 
với đất này cho ông Nguyễn Hữu Cầm và bà bà Nguyễn Thị Ngọc Bé trước 
ngày 15 tháng 5 năm 2021 và báo cáo UBND huyện Nghi Xuân để ban hành 
quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất theo quy định./. 

  Nơi nhận:                                                                 
- Chủ tịch, các PCT;    

- VPĐKĐĐ chi nhánh huyện Nghi Xuân; 

- UBND xã Cổ Đạm; 

- Ông Nguyễn Hữu Cầm,bà Nguyễn Thị Ngọc 

Bé; 

- Lưu: VT, TNMT. 
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