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S& 229 /TTr-UBND Cdiii Quan, ngày 18 tháng 7 nàm 2022 

TO TRINH 
V/v d ngh thu hôi GCNQSD dat cüa 

Ho bà: Lê Thi Thu Thôn Thin N, xã Cam Quan 

Can c1r Lut d.t dai 2013 ngày 29/11/2013; 

Can c Nghj djnh s 43/20 14/ND-CP ngày 15/5/2014 cUa ChInh phU hrnng 

din thi hành Lut dt dai 2013; Nghj djnh sé 01/2017/ND-CP ngày 6/01/2017 cüa 

Chinh phü v süa di bô sung mt s6 quy djnh chi tit thi hành Lut dt dai; 

Can ctr GCNQSD Mt cüa h bà Lê Thj ThU ducic UBND huyn Cm Xuyên 

cAp ngày 25/5/2016; 

Qua thrc th kim tra hin trng, xác minh ngun gc si1 ding dAt cUa h bà Lê 

Thj ThU và d6i chiu vol h so cAp GCN QSD dAt dä duçic UBND huyn CAm Xuyên 

cAp ngày 25/5/2016; UBND x CAm Quan nhn thAy thi:ra dAt s 91, t bàn d s 57 

trong qua trInh cAp GCN QSD dAt näm 2016 dA cO sai sot, dAt có ngun g& do b mc 

to 1p si'r dung, ti thOi dim cAp giAy b mc du dà chit nhung khi cAp GCNQSD 

dAt cho h bà Lê TM ThU chua duçc phân chia thCra k hay có các giAy t lien quan 

dn vic thOa th4n phân chia quyn sir ding dAt cUa các hang thira k có lien quan. 

Nay các hang thira k cO kin và xAy ra tranh chAp. UBND xä dà tin hành hOa giài 

và lam vic vol các ben CO lien quan và h bà Lé Thj ThU không trInh duçic cac giAy 

tO gI lien quan dn vic thOa thun phân chia thcra dAt thi'ra k do b mc d li. 

Vy UBND x kInh d nghj UBND huyn CAm Xuyên thu hi, hUy GCNQSD 

dAt d cAp chua dUng di tuçrng d tip tiic huOng dk h thrc hin quy trinh cAp giAy 

theo dUng quy djnh cUa pháp 1u.t./.LY 

Ncri nhmn: 
- UBND huyn Cm Xuyên; 
- Van Phông BAng k dt dai; 
- Thng trirc HDND,

- UBND - UBMTTQ xA; 
- Ltsâ:' VT, TNMT. 
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Cdiii Quan, ngày2-2 tháng 6 nám 2022 

TRICH SAO 
BIEN BAN LAM VIC 

V/v Thu hi, hüy GCNQSD dt cüa h bà: Lê Thi Thñ 
Thôn Thin N, xã Cam Quan 

Thai gian: Ngày 28/6/2022. 
Dia diem: Tgi UBND xa ám Quan 
Thành Phn tham gia lam vic gm: 

I. Di din UBND xa dm Quan 
1. Ong: Chu Van Hoàng - 
2. Ba: Trucmg Thj Tram 
3. Ong: Trân Huy Thithng 

II. Di din H gia dInh 
1. Ba: Lê Thj Thu Chü si'r diing dat có GCNQSD dt 
ffl.Ni dung: 
1.Chü tn: Ong: Chu Van Hoàng Phó chU tjch UBND xä 
2.Thu k: Ba: Tnxo'ng Thj Tram Cong chi'xc TN&MT 
3. Ni dung lam vic: 
3.1. Dông chI: Chu Van Hoãng d.t van dê ni dung cuc lam vic 
3.2. Dông chI: Trucmg Thj Tram phân tIch, nêu rO qua tr'mh cap giây chüng 
nhn QSD dat cUa h bà Lé Thj Thü, các ho sci có lien quail. Dat h có nguôn 
gôc do bô mc là. nguii tto l.p sCr diing, tuy nhiên ti thii diem cap GCNQSD 
dt thira dat ôhua duqc k van bàn phãn chia thira kê, nay có khiêu kin, tranh 
chap dat dai gicia các hang thia kê. 
- UBND xa d to chrc hçp các anh em thuc hang thira kê va phân tIch hôa 
giài. Tuy nhiên các thành phãn hang thi'ra kê dA khOng thông nhât. 
3.3. Sau khi các thãnh viên thâo lun chi trI kêt 14n ni dung cuc lam vic: 
- UBND xà to chuc cuc lam vOi h dê hO thyc hin np li giây chung nhân 
QSD d.t dà. Cap Sal. Tuynhiên hO không thçrc hin np 1i GCNQSD dat. 
-Vy can cü khoãn 2, diêu G, diêu 106 1ut dat dai 2013. UBND xä thc hin dê 
nghj UBND huyn Cam Xuyên, Phông TN&MT huyn thu hôi và hüy 
GCNQSD dat cia cap cho hO bà: Lê Thj Thu Thôn Thin No ti thüa dat so 91, 
t bàn d 57 thuOc thôn Thin NO,  xâ Cam Quan. Giao ban dja chinh tham m'rc 
lam d nghj UBND huyn và các phông ngành Co lien quan 

Cuôc lam vic kt thüc vao lüc 14h30 phUt cüng ngày và thông qua cho các 
thành viên cüng nghe, thng nht. 

Thir ky tn 
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