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THÔNG BÁO 

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Đàm Thị Linh 

và ông Sầm Văn Kỳ thường trú tại xóm 11 Bế Triều, thị trấn Nước Hai,  

huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA AN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2015 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;  

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ Quy định sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai; 

Xét tờ trình số 66/TTr-TNMT ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện Hòa An về việc ban hành thông báo thu hồi Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Đàm Thị Linh và ông Sầm Văn Kỳ 

thường trú tại xóm 11 Bế Triều, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. 
 

Ủy ban nhân dân huyện Hòa An thông báo: 

1. Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Đàm Thị 

Linh và ông Sầm Văn Kỳ có số phát hành AL 158697, số vào sổ H01867 do Ủy 

ban nhân dân huyện Hòa An cấp ngày 16 tháng 3 năm 2009. 

Lý do thu hồi: Trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành 

AL 158697, số vào sổ H01867 có thửa đất số 44, 45 thuộc tờ bản đồ số 54, diện 

tích diện tích 340 m2, loại đất: Đất trồng lúa (LUA), cấp không đúng đối tượng 

sử dụng đất. 

2. Yêu cầu bà Đàm Thị Linh và ông Sầm Văn Kỳ thường trú tại xóm 11 Bế 

Triều, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng nộp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất có số phát hành AL 158697, số vào sổ H01867 do Ủy ban 

nhân dân huyện Hòa An cấp ngày 16 tháng 3 năm 2009 về Văn phòng Đăng ký 

đất đai chi nhánh Hòa An trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo. 
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3. Ủy ban nhân dân huyện Hòa An thông báo cho các cơ quan liên quan 

và bà Đàm Thị Linh - ông Sầm Văn Kỳ được biết để thực hiện, sau thời gian 30 

ngày kể từ ngày thông báo, Ủy ban nhân huyện ra quyết định thu hồi Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp theo quy định./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Sở TN&MT; 

- Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Hòa An; 

- UBND thị trấn Nước Hai; 

- bà Đàm Thị Linh - ông Sầm Văn Kỳ; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TNMT (H) 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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