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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 Hà Đình Thơm và bà Cao Thị Hoa, địa chỉ 

thửa đất: Khu phố 1, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá. 

Thực hiện Quyết định số 276/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 Hà Đình 

Thơm và bà Cao Thị Hoa, địa chỉ thửa đất: Khu phố 1, thị trấn Yên Cát, 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 I 344144 do UBND 

huyện Như Xuân cấp năm 1996 với các nội dung sau: Thửa đất số 91, lô 2 - 

khoảnh 2 - tiểu khu 591, bản đồ giao đất lâm nghiệp (tương ứng thửa đất số 360, 

tờ bản đồ số 09, bản đồ đo vẽ năm 2009); địa chỉ: Khu phố 1, thị trấn Yên Cát, 

huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá; diện tích: 3.000 m
2
; mục đích sử dụng: Đất 

rừng sản xuất; thời hạn sử dụng: Đến ngày 09/12/2046; nguồn gốc sử dụng: Nhà 

nước giao đất không thu tiền sử dụng đất 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 thị trấn Yên Cát; 

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa 

  (để thông báo toàn hệ thống ngân hàng); 

- Trung tâm hành chính công tỉnh; 
- Ông Hà Đình Thơm và bà Cao Thị Hoa;; 
- Trung tâm CNTT (đăng Website Sở); 

- Các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; 

- Lưu VT, VPĐK. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

  

 

 

 

 

  

Nguyễn Đình Tình 
 


		tinhnd.stnmt@thanhhoa.gov.vn
	2021-06-09T08:08:41+0700


		vpdkqsd.stnmt@thanhhoa.gov.vn
	2021-06-09T14:39:16+0700


		2021-06-09T14:39:54+0700


		2021-06-09T14:40:24+0700




