
UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
  

                    Số:              Hậu Giang, ngày        tháng       năm 2021   

 

THÔNG BÁO 

Về việc hủy các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp mang tên                                           

Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang 

 

Căn cứ Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh 

Hậu Giang về việc hủy các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Lương thực 

Hậu Giang, cụ thể như sau: 

1/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất, số vào sổ cấp GCN CT05295 do UBND tỉnh Hậu Giang 

ký cấp ngày 04 tháng 7 năm 2014: diện tích 29.258,7m2 (trong đó có 876,1m2 

đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường Trần Hưng Đạo), thuộc thửa đất    số 

01, tờ bản đồ số 04, tọa lạc tại khu vực 2, phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh 

Hậu Giang; mục đích sử dụng: đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, (theo Quyết định 

số 2650/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2008 và Quyết định số 1301/QĐ-UBND 

ngày 12 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh Hậu Giang).  

2/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất, số vào sổ cấp GCN CT02550 do UBND tỉnh Hậu Giang 

ký cấp ngày 22 tháng 8 năm 2011: Diện tích 1.844,6m2 (trong đó có 218,2m2 đất 

thuộc hành lang bảo vệ an toàn lộ), thuộc thửa đất số 56, tờ bản đồ số 06, tọa lạc 

tại khu vực 6, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; mục đích sử dụng: 

đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (theo Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 11 tháng 

02 năm 2009 của UBND tỉnh Hậu Giang). 

3/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất, số vào sổ cấp GCN CT03171 do UBND tỉnh Hậu Giang 

ký cấp ngày 02 tháng 5 năm 2012: diện tích 4.995,2m2 (trong đó có 397m2 đất 

thuộc hành lang bảo vệ an toàn lộ), thuộc thửa đất số 126, tờ bản đồ số 06, tọa 

lạc tại phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; mục đích sử dụng: đất 

cơ sở sản xuất, kinh doanh (theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 

năm 2009 và Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2011 của UBND 

tỉnh Hậu Giang). 

4/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất, số vào sổ cấp GCN CT03172 do UBND tỉnh Hậu Giang 

ký cấp ngày 02 tháng 5 năm 2012: diện tích 989,2m2 (trong đó có 133,6m2 đất 

thuộc hành lang bảo vệ an toàn lộ), thuộc thửa đất số 158, tờ bản đồ số 07, tọa 

lạc tại phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; mục đích sử dụng: đất 

cơ sở sản xuất, kinh doanh (theo Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 
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năm 2009 và Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2011 của 

UBND tỉnh Hậu Giang). 

5/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất, số vào sổ cấp GCN CT03173 do UBND tỉnh Hậu Giang 

ký cấp ngày 02 tháng 5 năm 2012: diện tích 743,6m2 (trong đó có 75,2m2 đất 

thuộc hành lang bảo vệ án toàn lộ), thuộc thửa số 1131, thuộc tờ bản đồ số 21, 

tọa lạc tại phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; mục đích sử dụng: 

đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (theo Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 09 

tháng 02 năm 2009 và Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2011 

của UBND tỉnh Hậu Giang). 

  6. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất, số vào sổ cấp GCN CT02553 do UBND tỉnh Hậu Giang 

ký cấp ngày 22 tháng 8 năm 2011: diện tích 147,3m2 (trong đó có 66,2m2 đất 

thuộc hành lang bảo vệ an toàn lộ), thuộc thửa đất số 21, tờ bản đồ số 08, tọa lạc 

tại đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ (nay là phường 

Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ), tỉnh Hậu Giang; mục đích sử dụng: đất cơ sở sản 

xuất, kinh doanh (theo Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 

2009 của UBND tỉnh Hậu Giang). 

7/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất, số vào sổ cấp GCN CT02554 do UBND tỉnh Hậu Giang 

ký cấp ngày 22 tháng 8 năm 2011: diện tích 2.307,5m2 (trong đó có 171,7m2 đất 

thuộc hành lang bảo vệ an toàn lộ), thuộc thửa đất số 35, tờ bản đồ số 08, tọa lạc 

tại đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ (nay là phường 

Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ), tỉnh Hậu Giang; mục đích sử dụng: đất cơ sở sản 

xuất, kinh doanh (theo Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 

2009 của UBND tỉnh Hậu Giang). 

 8/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất, số vào sổ cấp GCN CT02358 do UBND tỉnh Hậu Giang 

ký cấp ngày 26 tháng 5 năm 2011: diện tích 264,6m2 (trong đó có 170,7m2 đất 

thuộc hành lang bảo vệ an toàn lộ), thuộc thửa đất số 74, tờ bản đồ số 11, tọa 

lạc tại thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ (nay là phường Thuận An, thị xã 

Long Mỹ), tỉnh Hậu Giang; mục đích sử dụng: đất cơ sở sản xuất, kinh doanh 

(theo Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2009 của UBND 

tỉnh Hậu Giang). 

9/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất, số vào sổ cấp GCN CT02357 do UBND tỉnh Hậu Giang 

ký cấp ngày 26 tháng 5 năm 2011: diện tích 3.772,1m2 (trong đó có 2.036,9m2 

đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn lộ), thuộc thửa đất số 92, tờ bản đồ số 11, 

tọa lạc tại thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ (nay là phường Thuận An, thị xã 

Long Mỹ), tỉnh Hậu Giang; mục đích sử dụng: đất cơ sở sản xuất, kinh doanh 

(theo Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2009 của UBND 

tỉnh Hậu Giang). 
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Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang thông báo đến các đơn 

vị có liên quan (tại mục nơi nhận) được biết các Giấy chứng nhận quyền sử 

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

theo Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang 

và không còn giá trị pháp lý, chấm dứt các giao dịch về quyền sử dụng đất theo 

quy định pháp luật. 

Đính kèm: Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND 

tỉnh Hậu Giang 09 Giấy chứng nhận (phô tô). 
Nơi nhận:                                                                                                                                                   
- Tổng cục QLĐĐ (để b/c); 

- UBND tỉnh Hậu Giang (để b/c); 

- BGĐ STNMT (để biết); 

- Cty CP Lương thực Hậu Giang (để biết); 
- Sở TN&MT các tỉnh, TP trực thuộc TW (để biết); 

- Các Ngân hàng - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang 

(để thông báo trên toàn hệ thống); 

- Báo Hậu Giang (để đăng thông tin); 

- Đài phát thanh TH Hậu Giang (để thông tin);  

- UBND: TX Long Mỹ và TP Vị Thanh (để p/h);  

- TT CNTT TN&MT (đăng Website Sở); 
- Các đơn vị trực thuộc Sở (để biết); 

- BGĐ VPĐKĐĐ (để biết); 
- Lưu VT, VPĐKĐĐhồ sơ..            

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Anh 
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