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THÔNG BÁO 

Về việc đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân 
 

 

Căn cứ  Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về 

thi hành Luật Đất đai; 

   Căn cứ Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên 

Môi trường Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

 Căn cứ Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh, về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND cấp huyện; 

Căn cứ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất số phát hành CB 862052 được UBND huyện Can Lộc cấp 

ngày 31/12/2012 mang tên ông Võ Quốc Sỹ và bà Nguyễn Thị Vinh; 

 Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ ngày 10/3/2023 của Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc. 

 Ủy ban nhân dân huyện thông báo đính chính Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên ông Võ 

Quốc Sỹ, bà Nguyễn Thị Vinh, nội dung như sau: 

 - Nội dung “Lâu dài” được đính chính là “Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây 

lâu năm: Đến ngày 15/10/2043”; 

- Nội dung “Công nhận QSD đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất” 

được đính chính là “Công nhận QSD đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất 

250,0m
2
; Công nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất 

211,4m
2
”. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo cho ông Võ Quốc Sỹ, bà Nguyễn Thị 

Vinh và các cơ quan đơn vị có liên quan biết để thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CN VPĐKĐĐ TX Hồng Lĩnh - Can Lộc; 

- UBND xã Gia Hanh; 

- Ông Võ Quốc Sỹ, bà Nguyễn Thị Vinh; 

-  - Lưu: VT, TNMT. 
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