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Phủ Quốc, ngày Aậ. tháng ? năm 2018
QUYẾTĐẸvna

về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữa nhà ở và tài sần gắn liền vối đất

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHỦ QUỐC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Cỉúnh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều cua Luật Đất đai-

Căn cứ Ngỉ4 đỊiứi số 01/20Ị7/NĐ-CP, ngày 06 tháng 01 năm 2017 của
Chính phủ sửa đôi, bô sung một sô nghị định quy định chi tiết thi hành Luât Đất
đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTmp: ngày 02 tháng 6 năm 2014 của

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giáo đất, cho thuê đất chuyên
mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;'

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BTOMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 55 Ỹ/TTrTNMT ngày ^ tháng "3"' năm 2018 của Phòng Tài nguyên và Môi ũitOTig
QƯYỂTĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và

tài sản khác gắn liền với đất số BC 093286 cấp ngày 10/01/2011 thưa đất so

126, tờ bản đồ số 5, diện tích 16.898, lm^ tọa lạc tại: Khu phố 7, thị ữan Dươno

Đông, huyện Phú Quôc, tình Kiên Giang đã cấp cho ông Nguyễn Văn Lộc

Lý do; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp chưa đúng với hiên
trạng sử dụng đất.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sờ hữu nhà ở và tài sản khac gan iien vm
đất, cụ thể như sau:

1. Chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn Dưcmg Đông có trách nhiệm ciao
Quyết định này cho ông Nguyễn Ỵăn Lộc, trường hợp ong Nguyễn Van Lọc

không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản niem yet Quyet

định này tại trự sở ủy ban nhân dân tìiị trấn Dương Đông, tại ncã sinh hoạt
chxmg của cộng đồng dân cư.

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dârí huyện Phú Quốc có

ừách nhiệm đăng Quyết định hày trên cổng ứiông tin điện tử của UBND huyện.

3. Đề nghị Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đại huyện Phú
Quốc có ưách nhiệm tìiu hồi và quản lý giấy chứng nhận đã thu hồi theo Quyêt
định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
kiiác gắn liền vói đất cua UBND huyện Phú Quốc, lập thủ tục cấp lại giấy chứng

rưiận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Lộc theo ranh giới, hiện trạng sử

dụng đất theo quy đỊnh của Pháp luạí và chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày /14-tháng f năm 2018. Cơ
Cịuãn cá nhân có tên tại Điếu 2 chịu txách nhiệĩĩi thi hanh Quyet đinh
•
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cơ quan thanh tra;
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