
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỈNH THANH HOÁ 

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

           Số:           /TB-VPĐKĐĐ                              Thanh Hoá, ngày    tháng      năm 2021 

THÔNG BÁO 
Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Trần Văn Hương, địa chỉ thửa đất:  

Thôn Đức Thắng, xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá 

Thực hiện Quyết định số 275/QĐ-STNMT ngày 07/6/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường Thanh Hóa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Trần Văn 

Hương, địa chỉ thửa đất: Thôn Đức Thắng, xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, 

tỉnh Thanh Hoá. Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa xin thông báo như sau: 

1. Kể từ ngày 07/6/2021, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CA 437586 do UBND 

huyện Như Xuân cấp ngày 10/7/2015 cho ông Trần Văn Hương với các nội 

dung sau: Thửa đất số 679, tờ bản đồ số 59, bản đồ địa chính đo vẽ năm 2009; 

địa chỉ: Thôn Đức Thắng, xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá; 

diện tích: 373,6 m
2
; mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn: 80,0 m

2
, đất trồng 

cây hàng năm khác: 293,6 m
2
; thời hạn sử dụng: ONT: Lâu dài, HNK: Đến ngày 

01/7/2064; nguồn gốc sử dụng: Nhận tặng cho đất được công nhận quyền sử 

dụng đất như giao đất có thu tiền diện tích 80,0 m
2
, nhận tặng cho đất được công 

nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền diện tích 293,6 m
2
 không 

còn giá trị sử dụng, chấm dứt các giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định 

của pháp luật. 

2. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên, 

thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa theo địa chỉ: Số 14 

Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 

0237.6256157; 0237.6256207. 

Văn phòng Đăng ký đất đai xin thông báo và rất mong nhận được sự phối 

hợp của các tổ chức, cơ quan và cá nhân./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Giám đôc Sở (b/c); 
- Tổng cục QLĐĐ (b/c); 
- Sở Tư pháp  để thông báo đến các phòng công chứng); 

- UBND huyện Như Xuân; UBND xã Thượng Ninh; 

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa 

   để thông báo toàn hệ thống ngân hàng); 

- Trung tâm hành chính công tỉnh; 
- Ông Trần Văn Hương; 
- Trung tâm CNTT  đăng Website Sở); 

- Các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; 

- Lưu VT, VPĐK. 
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