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QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất cho hộ ông Đàm Nam Hải và bà Hoàng Thị Kiều, trú tại A14,
Ký bởi: Ủy ban Nhân dân
huyện Tràng Định
tổ 7A, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Thời gian ký: 26/10/2020
07:31:29

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀNG ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai, ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật
đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành
Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 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 khác gắn liền với đất;
Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại Tờ
trình số: 440/TTr-PTNMT, ngày 15 tháng 10 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Đàm Nam Hải và bà Hoàng Thị Kiều, trú tại
A14, tổ 7A, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; cụ
thể như sau:
- Thửa đất số: 303;

- Tờ bản đồ số: 62;
- Diện tích: 265,9 m2;
- Địa chỉ thửa đất: Thôn Nà Nghiều, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh
Lạng Sơn;
- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây hàng năm khác;
- Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 01/7/2064;
- Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không
thu tiền sử dụng đất;
Điều 2. Hộ ông Đàm Nam Hải và bà Hoàng Thị Kiều có trách nhiệm thực
hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Tài
nguyên và Môi trường huyện, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
huyện, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế khu vực III, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng,
hộ ông Đàm Nam Hải và bà Hoàng Thị Kiều chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Chánh, các Phó Chánh Văn phòng;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng;
- Lưu: Văn thư, (PTNMT).
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