
UBND HUYN CAM XUYEN CONG HOA XA HOI CHIJ NGHiA VIET NAM 
BAN TIEP CONG DAN Doe lap — Tu do — Hnh phüc 

S& 116 /PCD Cdm Xuyên, ngày 07 tháng 7 nám 2022 

PHIEU TIEP NHi.N VA CHUYEN DIJN THU' 

KInh gi'ri: Tru&ng phông Tài nguyen — Môi tnthng. 

Uy ban than dan huyn nhn Cong vn so 3576/UBND-TCD5 ngày 04/7/2022 cüa 

UBND tinh v vic chuyn dcin cüa ông Trn Van Qu& và bà Büi Thj Kin, trá tti thôn 

Lien Huong xã Cm DuGng. 

Ni dung: Khiêu nti vic UBND huyn ban hành van bàn s6 1510/UBND-TNMT 

ngày 07/6/2022 d thu hi Giy chirng nhn quyn sir diing dt ma UBND huyn dã cp 

cho ông Trn Van Quc và bà Büi Thj Kin t?i  s BM 916346 (co don kern theo) 

Thuông trçrc tip cong dan kInh chuyn phông Tài nguyen — môi truô'ng tip nhn don 

cüa cong dan xern xét, th 1)2 theo quy djnh và báo cáo UBND tinh trwfc ngày 0 1/8/2022./. 

Noi nhtin: 

- Nhix kInh güi; 
- Van phông DK; 
- L.ru: TCD. 

 

Lê Thj Thüy Ngçc 



UY BAN NHAN DAN 
TiNH1f(TINH 

CQNG HOA xA 1191 CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - H3nh phüc 

      

S576 /UBND-TCD5 
V/v giao giâi quyt &rn 

cüa cong dan 

Ha Tinh, ngày 04 tháng7 nám 2022 

Kinh giri: Chii. tjch UIBND huyn Ctm Xuyên 

Uy ban nhân dan tinh nhn dan ghi ten ông Trn Van Quc (chng) và bà 
Büi Thj Kiên (vq), dja chi: thôn Lien Huong, xA Cam Di..rang, huyn Cam 
Xuyên, tinh Ha Trnh; ni dung: khiêu ni ye vic UBND huyn Cam Xuyên ban 
hành Van bàn so 1510/UBND-TNMT ngày 07/6/2022 dê thu hôi Giây chirng 
nhn quyên sir diing dat so AL 136622 do UBND huyn Cam Xuyên cap ngày 
11/01/2008 và Giây chrng nhn quyên sir diing dat so BM 916346 do UBND 
huyn Cam Xuyên cap ngày 24/7/20 14 cho ông Trân Van Quôc và bà BUi Thj 
Kiên... (co dthi cia cong dan kern theo); 

Can cir quy djnh cüa pháp 1ut, UBND tinh chuyên don, giao Chü tjch 
UBND huyn Cam Xuyên chi dao  kiêm tra, xem xét giài quyêt ni dung khiêu 
ni trên cüa cong dan theo dñng thâm quyên và quy djnh cña pháp 1u.t; báo cáo 
UBND tinh, Ban Tiêp cong dan tinh và trá 1ô!i cong dan tmc ngày 01/8/20221. 

Nii nhin: 
- Nhu trén; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban Ni chInh, UBKT, VP - Tinh üy; 
- U' ban Mt trn To quôc tinh; 
- VP Doàn EBQH và HDND tinh; 
- Thanh tra tinh, Sâ TN&MT; 
- Chánh YP, các Phó CVP UBND tinh; 
- Ban Tiêp cong dan tinh; 
- UBND xã Cam Dirnng; 
- Cong dan có dcn (de biêt); 
- Luu: VT, TCD5. 

TL. CHU T!CH 
KT. CHANH VAN PHONG 
PHO CHANH VAN PHONG 

 

Trân Cong Thành 



CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VffT NAM 

Dc 1p -  Ti do - Hnh phüc 

Cdm Dzto'ng, ngày/. tháng.  W  nám 2022 

IXYN KHIEU NiJ 

KInh gui: U ban nhân dan Huyn Cm Xuyên 

Ching tôi gm: 

1. TrnVanQuc Sinhnm:...,A3  

S CMND/CCCD: flV4.Ngày cp: 4e&. .Noi cAp: CA Ha Tinh 

2. BÜI Th1 Kin Sinh nänr  M44  
S CMND/CCCD: L?..Ngay cAp:1VZ/M24....Nai cap: CA Ha Tinh 

Dja chi thumg trü: Thôn Lien Huong, xà Cm Dircmg, huyn CAm Xuyên, tinh Ha Tinh. 

Khiu nai  di vâi Cong van s6: 1510/IJBND-TNMT "V/v Thu hi Giá'y ch&ng nh4n  QSD 

dt do cá'p khóng dáng quy djnh" cüa UBND huyn CAm Xuyên ngày 07/06/2022. 

Giãi trInh vii vic: 
Ngày 25/06/2022, Chiing tôi nhn dirçic Cong van s: 1510/UBND-TNMT "V/v Thu hi Giá'y 

ching nhán quyn th dung dat (GCNQSDD) do cô'p không dáng quy djnh" ciia UBND huyn CAm 

Xuyên ngày 07/06/2022 d6i vài GCNQSDD lAn dAn s phát hành AL 136622 cAp ngày 11/01/2008 

di vói thira dAt s 116, tY bàn d s 01 (bàn d 299/TTg xà CAm Di.rong) và GCNQSDE) s phát 

hành BM 916346 cho thira dAt nêu trén (thra dAt s 36, t?i bàn d so 8, bàn do dja chinh xà CAm 

Dircmg) cAp ngày 24/7/2014 cho Chüng tôi là ông Tr.n Van Quc (chng) và Büi Thj Kin (vç) t?i 

dja chi Thôn Lien Huung, xA CAm Dumg, huyn CAm Xuyên, tinh Ha Trnh. 
Tuy nhiên, Chñng tôi kInh mong Qu Co quan xem xét li các can cü cüa vi vic va co sâ 

trInh bay duài day d xét mOt  each thAu tinh dt l: 

Thu nhAt, Ching tôi nh&ng ngu?ñ dan chAt phác, lam a.n chân chInh bAng chInh sUc lao 

dng cüa mmnh d to 1p thüa dAt trên mt each ngay tInh. C%i th& ttr trtrâc dAn nay Chüng tOi & va 

to drng thCia dAt nêu trên, sinh sng n djnh, lâu dài mAy chiic näm nay ma không cO bAt kS'  tranh 

chAp nào t~ tn.róc dAn nay, luôn hoàn thành dÀy dU các nghia v11 ThuA theo quy dnh cüa phãp lut. 

Minh chüng cho diAu do là vic UBND xã CAm Di.rcing can dr vào các bàn d dja chfnh dà c& can 

bO trrc tiAp do dc din tIch, xem xét ngun gc dAt và dã duqc cAp hai lAn GCNQDSD cho Ching 

tOi theo dung chU truong cüa nhà nuàc và quy djnh pháp 1u.t. Co xác nhn tr nhüng ngi.r&i cao tui 

ttr nguyen lam chrng k ten hoc diAm chi cho l&i khai cüa Chiing ten. 

Thir hai, theo ni dung Ti trinh sA 21 6/TTr-UBND ngày 20/04/2022 cüa UBND xà CAm 

Duong cho rAng th&a dAt Chung tôi dang sinh sng thrçc cAp không dung ngun gc sü dimg dAt, 

không phâi do Chüng tôi to l.p. Trong khi do, UBND xà CAm Ducing cüng khOng nêu rô cci so hay 

có thông báo, giãi thich nào cho Chüng tOi biAt vA vi,i vic nay, dA khiAn Cháng tôi rAt hoang mang 

lo lAng tircing lai se di dâu v dâu trên chInh mành dAt cUa minh. Dau dOn han ni:ta là vic ma mInh 
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dä bO bitt bao nhiéu m hôi, Cong stc d tao  1p gki day bj cho r.ng thira dt trên khOng phái là cüa 
mInh, không phâi do minh tao  1p ma khOng bit rö l do vi sao? Sir vic nay, dà gay ânh hung rt 

IOn không nhUng dn quyn lçii Ich hçip pháp, cuOc sng sinh hoat trong gia dInh bj xao trn, ma 

con ãnh hirOng dn sirc khOe th chat cüng nhii tinh thn cüa CMing tôi khi tui già, src yk chi 

mong thrçic bInh an sng trên mânh dAt mInh dâ gay drng bao lâu nay và s6ng cüng con cháu. 

VI vy, vic UBND huyn Cm Xuyên cn c1r vào Ti trinh s6 21 6/TTr-UBND ngày 

20/04/2022 cüa UBND xA C.m Duxng d lam co sà cho ring vic cAp hai GCNQSDD nêu trên cho 
ChUng tôi là không dung pháp 1ut (khong dung ngun gcc th dung da't,) theo Chüng tôi là chua hçrp 

I). 
Thu ba, UBND huyn Cam Xuyên yêu cAu Chi.ng tôi np li bàn g6c GCNQSDD ln du 

s phát hành AL 136622 cAp ngày 11/01/2008 là chua phü hçip. Bâi lè, vào thri dim Chüng tôi 

dirçrc cAp GCNQSDD s phát hành BM 916346 cAp ngày 24/7/2014, UBND xà Cm Duang dà tin 

hành thu hi bàn gc GCNQSDD s phát hành AL 136622 cAp ngày 11/01/2008 cüa Chung tôi. Do 

do, Chüng tôi hin không giit bàn gc GCNQSDD cAp ln du s phát hành AL 136622 cAp ngây 
11/01/2008. 

Thu tir, Qua các l.n hOa giái t?i  UBND xã Cm Ducing giUa Chüng tôi (là ông Büi Van 
Quc, bà Büi Thj Kin) và ông Büi Ha Quãng không thành. Tir do dn nay, ChUng tôi vn chua 
nhn duçic bAt kS'  Biên bàn hOa giãi hoc van bàn, thông tin nào lien quan dn ni dung bui hOa 
giãi tir UBND xA Cm Dtrcmg d bit thrçrc ni dung vi vic. 

Do do, kInh mong Qu Co quan xem xét 1a  các can ci.'r cUa vi vic và ni dung Cong van s: 
1510/UBND-TNMT V/v Thu hM giAy chOng nhn QSD dAt do cAp khOng dung quy djnh cüa 
UBND huyn CAm Xuyên ngày 07/06/2022. 

Dng thai, Cong nhn quyn si'r ding dAt hçip pháp cho Chüng tôi theo GCNQSD dâ cAp s 

phát hành AL 136622 cAp ngàyll/01/2008 thuc thua dAt s 116, ti bàn d s 01 (bàn d 299/TTg 

xâ Cam Dtrcmg) và GCNQSDD s phát hành BM 916346 cAp ngày 24/7/2014 (thuOc thira dAt s6 
36, ti bàn d s 8, bàn d dja chInh xA CAm Ducmg). 

Cháng tôi cam doan nhung ni dung trén là diing sir that và chju trách nhiem v ni dung dã 
khiêu nai. 

Mong Qu co quan sam xem xét và giãi quyt dA bâo v quyn lçri chInh dáng, hçrp pháp 
cho Ching tôi. 

Xin chân thành cam cm! 

Tài liçu dInh kern (ban photo): 

- Cong van sO':]510/UBND-TNMT cza UBND 

huyn Cdrn Xuyên ngày 07/06/2022; 

- Giáy CNQSDD sO' phát hành BM 916346 c4o 

ngày 24/7/2014; 

- CMND/CCCD cüa Ong Trcn Van QuO'c; -fr 
- C'MND/CCC'D cua bà Bid Thi Kthn. / . 7.-1 2 

Ngtroi lam doii 
(1g ten và ghi rö ho ten,) 

d 134o4F6 OJ- 



CtNG HOAx H CHU NGHA VET HAM 
O$c p -  

SOC1AUSTREPUBUC OF V3ET 't 
- -  

CAN CIYYC CONG DAN 
Cffizen !denhity Card 

sou*. 042037001739 
Hv9tên/Fu)nam€ 

IRAN VAN QUÔC 
Ngay g,nh 07/08/1937 
GIÔi Unt/ Sex. Warn Quôc tch watxiay Vêt Nam 
Que quân Place o('gx: 
Cam DLrang, Cam Xuyên, Ha Tinh 
Na Thtron trU I P!xcx -frsIderce 

cAm D.rng, CAm Xuyên, HO flnh 

l 

Oàc 4m nhi4 dn 
No ruoi C.lcm dud mat Ma 

Ngay. thang, cent IOMe. nonlS. yr28'O6(2O2l 
CJc tm, cx 

HHHi 
Pham COng Nguyen 

ItVNMO37 0017394042037001 739<<a 
3708075M991 231 5VNM<<<<<<<<<<<2 
TR AN << VAN <QUO C <<< <<<<<<<<< <<< 



CONG HÔA xA HQ 01W NGA VT NAM 
-TFdo Haeh  

SOALST REBLC OF ViET hAM 
• Fr4o -  

CAN CUYC CONG DAN 
kkuiéy Ca, 

Mc dm aIm mang I Pe,nonal ,denr,ficabor 
So cfim C 2cm tree sau duái 
lông mel  tlái 
Ngà rhâng, earn monTh. year23lO8T2O2l 

Cut TP 10140 CVC tMH3 SAT 
O, ATTyAn01  

TO Van Hue 

VOt Narn 

Co q e 

tchcnáthhn 

042141002390 
Ic va ten i Full ,,arne 

BUt THI KtEN 
Páysr.1/hateoft,P- 05/10/1941 
Giôi tinh! So NCr Quóc tich 1 Naenah.?y. 

Qué quán I Place of arfje?r 

Cn-i Dvtng, Cm Xuyên, Ha Tinh 
No thoug frü F Place ofesk*vce 

C&n Duo'ng, Cam Xun. Ha Tinh 

IDVNM1 4100239000421 41002390<<4 
4110057F9912315VNM<<<<<<<<<<<4 
BU I <<TH I <KI EN<<<<<<<<<<<<<<<<< 



C()G uO xA HQJ CHU NGHIA VHT NAM 
Dc lap - Tn do - Hanh phác 

Y.CHUNG NN 
QuYEN SU DUNG DAT 

QUYEN S(Y HU'U NHA O' VA TA! SAN KHAC GAN L!EN 'JO'I DAT 

I Ngrè' sü dung ât, chu sor hiru nhà r và tài san khâc gn 1in voi dt 
Ong: Ti4n Van Quôc 
Näm sinh: 1937, CMND so: 184152959 
Dja chi thung trü: Thôn Lien Hixoiig, xA Cam Ducng, huyn Cam Xuyén, tinh Ha Ti'nh. 
Ba: Büi Thi Kiên 
Nämsinh: 1941. CMNDsô:I838O9191 
Dja chi ththcng trü: ThOn Lien Hixong, xa Cam Dwmg, huyn Cam XuyCn, tinh Ha Tinh. 

BM916346 



So vào s cp GCN:..... 

II. Thira dat, nhà & và tIi san khác gán 1in vOi dt 
1. Thwa dat: 

a) Thüa dat so: 36 , ti bàn d so: 8 b) Dia chi: Thôn Lien Htrnn, xä Cam Dumig, huyn Cam Xuyêri, tinh Ha Tinh c) Diên tfch: 2537,0 m, (bang chIJ: Hal nghIn nam tram ba muai bay phây không met vuông) 
d) HInh thirc sir ding: riéng: 2537,0 m; chung: khOng 
d) Muc dIch sü d%ing: Dat i: 300,0 in2; dat trông cay lâu näm: 2237,0 m2  e) Th?ii hansCr diing: Dat : lâu dài; dat trOng cay lâunäm: den ngày 15/1 0/2043 g) Nguon gôc sCr dung: Cong nhn QSDD nhu giao dat có thu tiên sik ding dat 2. Nhà ö: -./-. 

3. Cong trinb xây drng khác: -/-. 
4. Rung san xug là ding tr.ng: -A 
5. COy IOu näm: -/-. 
6.GhjCh: - 

CO 121,2 m2  dat nàm trong chi giôi quy ho?ch giao thông 
ThCra dt thuôc quy hoach khp du l4ch quc gia Thiên Cam. 

Cam Xuyen ngay cl'7 thang i2 nam 201.4f TM. U BAN N}JAN DAN I1TJYEN cAiw xu 
KT. CHU T!CH 

PHO CHU TICJj 

Trn Hun Duyçt 



&: r— 

IlL So d thira dat, nhà & và tãi san khác gàn lin voi dt 

; 

BANG KE i 
X " L(m) 

1 55812812 2025783.05 
2 558133.80 2025775.83 
3 558140.98 2025764.23 
4 
5 

558145.70 
558145.02 

2025749.71 
2025743.63 

612 

6 558143.19 2025738.09 1 
7 558144.98 202571911 
8 
9 

558147.43 
558146.04 

2025713.57 
2025713.70 

140 

10 558117.77 2025716.29 
11 
12 

55808699 
558086.70 

202575118 
2025751 

0.44 

13 558101.34 2025763.60 
14 558119.92 2025778.51 
15 558123.52 2025780.50 
16 
1 

558127.87 
558428.12 

2025782 
202578315 029 

IV. Nhfrng thay doi sau khi cp giy chung nhân 

Xác nhãn cüa ca quan 
có thâm quyên Ni dung thay di và Ca sâ pháp 1 

/ ,it/, / IP2€ I..... ...J.. ,4' j 

fl/, 9co , A2i na t 

Tq;r (/l! dr4C it 

urvv ..g/9/ JUd2C 0 tei?)Vt2 4 
( ,4 i ci 

C!}4AH 

FP.A TNd  
c4 ;y- 

c4:i 

F  



    

( 

     

Ni dung thay di và c si phâp 1 

 

Xac nhân cua c quan 

- cothãmquyn 

 

p 

  

\ti dLMc cap Gãv chrng nhãn khôig &rçc sua chüu. tây xóa hoc bô 
ung bat k n dung nào trong Giã chinig nhn: kh bj mat hoc hu 

hông Giãv ch(mgnbãn phâi khai ban ngay vñi c quan cap Giãv. 

 

IJ llllllllllllhlllllllllllffll 
1 86821 3001078 

 



U BAN NRAN DAN 
11UYN CAM XUyEN ------------ 

S: 1510 /tJftff 
V/v thu hi gthy chfrng nhn QSD dt do cap không dung quy dlnh. 

CONG HOA xA HQI cm) NGIIJJJ, vIT NAM Dc P!Ranhb üc 

Cd,,, Xuyen, ngày  07 tháng 6 näm 2022 

Ki.nh gCri: 
- VPDKj chi nhánh TP Ha Tinh - Cain Xuyên; - Uy ban nhân dan xâ Cam Dwmg; 
- Ong Trân Van Quoc và bà Biii Thj Kien, da chi t?i thôn Lien Hircrng, xâ Cam Dixcing. 

Uy ban nhân dan huyen nhn d.rcyc Tr lrinh s 2l6fflr4JBNrJ ngày 20/04/2022 cüa UBNr xA Cam Duorng ye viéc clê nghi thu hôi GCNQsD 
dat dâ cap cho Ong Trân VAn Quôc và bà Büi Th Kien, ti thôn Lien Huong, xA Cam 

Dlx(Yng. Sau khi xem xét 
1. Ong Trn VAn Quoc và bà Büi Th Kiên di.ro'c UI3ND huyen 

Cam Xuyên cap GCNQsD Mn du dat sO hát hânh AL 136622, cap ngày 11/1/2008 dOi vâi thfra dat so 
116, ttr bàn dO sO 01 (bàn do 2991fl'g xA Cam Dixong), dia cbi ti thOn Lien Huong, xà Cm Ducing. Den ngày 24/7

/2014 ông Trân VAn Quoc và bà Bii Thj Kién tiêp tc 
dtrc UBND huyên Cam Xuyén cap GcNQsD dat so phát hành 13M 916346 cho th0a ct4t neu lrCn (thCra dt sO 36. 

tr bàn do so Sb&4 djachjnh x Cm Throng), Co 
nguOn gc ghi theo hO so là si ding 

on ctjnh tnr&c ngày 15/10/1993 Tuy nhien theo nôi dung T& trmnh sô2 l6tTTr-UBNrJ rigày 20/04/2022 cüa UBND xA Cam Throng thii th'ra dat cüa Ong Trãn VAn Quoc và bà Büi Thi Kién dir(yc cap GCNQSD dat có nguôn gOc do 
ông Ton FXrc Chung và bà Nguyn Th Nghé t?o 1p lam nhà v ttrnAm 1917, 

den nAm 1970 con gái TOn Thi Que và Con rê Büi Th làni nba & trén thi'ra dAt nay, th&i gian sau do vcl chông ông Büi Ha Quàng (con trai ông The và bà Qué) a cüng vç chông Ong The, khoàng nAni 1991 vo chOng Ong Büi Ha Quàng chuyên den thra dAt khac, mt thai gian sau.dua Ong Th và bâ Qué ye cfing chung song, sau dO con gái Büi Thi Kiên 
(con dé cOa ông The và bà Qué) và con ré TrAn VAn Quôc 

ye lam nha a sfr dizng th dAt cho den nay. 
Do 4y vic cap 

GCNQSD dAt sO phát hành AL 136622, cAp ngày 1
1/1/2008 và GCNQSJ) d& s phát hãnh EM 916346 cp ngày 241

7/2014 di vói thfra dt nêu lrên cho ông Trn VAn Quc và bà Bñj Thi Ki&i, dia clii thi'ra dAt t?i thôn Lien Hirong, xã Cm Di.rong là thông ding pháp 1ut (không dung nguón góc sz ding dá't,). 2. CAn ct theo 
quy djnh tci Fjt 106 LuAt DAt dai 2013, Dj&, 87 Nghi djnh s 43/2014/J.Cp ngày 15/512014 và Khoãn 26 Diu I Nghi dinh s l48/2O2ofJjp ngày 18/12/2020 ciia Chinli phü, Uy ban nhán huyn ban hành cong vAn nay dC thông báo cho Ong TrAn VAn QuOc yàbà Büi Th Kién(ngujj dCrng ten giay ch0iig 

nhn QSD dAt sé, pht hàrth AL 136622, cAp ngây 11/1/2008 và GCNQsD dAt so phát hàrth BM 916346 cap ngày 24/7/2014) và cáe to chic, Ca nhàn có lien quan dirçic biét ye vic tJy ban nhãn dAn huyên CAm Xuyen s ban hânh quyêt dlnh thu hi giây chi'rng nhn 
quyn sir ding dat so phát hành AL 136622, cAp ngày 1

1/1/2008 và GCNQSD dAt sO 
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phát hành BM 916346 cp ngày 24/7/2014 drng ten ông Trn VAn Quc vã bâ Büi Thi 
Kin. 

3. Yêu cu Ong Trn VAn Quk và bà Büi Thj Ki&i np 1?i bàn g& giây chimg 
nhin quyn sir dung dt s phát hành AL 136622, cAp ngày 11/1/2008 và (3CNQSL) dat 
s phát hành BM 916346 cAp ngày 24/7/2014 cho UBND x Cam Drnmg dé lam thu 
tiic thu hi giAy chirng nhn quyn sir ding dAt, chinh 1 ho si dja chmnh theo diin quy 

nn; 11nb1 sian yêu cu OngTrnVAn Quoc vàbàB'ñ N Kiên np bàn gôc giãy 
chirng nhn quyen sir diing dAt cho UBND xA Cam Dtrang (trtnSc ngày 30/6/2022). 

4. Uy ban nhan dan xã Cam Duang Co trách nhim: Gin vAn bàn nay den Ong 
Trn VAn Qu& và bà Büi TM Kin duçc biêt; To chirc lam vic vOi On Iran VAn 
Qu,c và à Büi Thj Ki4n np 1i bàn g& giây chirng nhn quyên sir dimg dat; phôi hçp 

h scç thu tiic th chAp, bão lAth quyn sir dung dat tii cac tO chirc tin diing va vic 
chuyn nhuçtng, tng cho quyn sir dung dat lien quan den thina dat dâ duçrcUBND 
huyn cAp giAy chimg nhn quyén sir ding dat sO phát hành AL 136622, cap ngày 11/1/2008 và GCNQSD dat so phát hành BM 916346 cap ngây 24/7/20 14 ding ten Ong Trn VAn Qu& và bà Büi TM Ki&i ké tir th?i diem h duqc cap giây chirng nhn 
quyên sir diing dat cho den nay. Yêu câu UBND xã Cam Dircmg có vAn bàn báo cáo 
các ni dung nay ye UBND huyn (qua phOng TN-MT) trir&c ngày 30/6/2022. 

5. VAn phOng dAng k dAt dai Chi nhánh thành phô Ha Tmh-Cãm Xuyên co 
trách nhim phôi hçip vói UBND xA Cam Ducing, Trung tam hãnh chinh cOng huyn dê 
rà sothG sci, thu tic vic the chAp, bàn Mnh quyn sin dung dAt t?i  các th chic tIn ding 
à viêc chuyCn nhvng, tAng cho qyCn s'r dung4At  'én giy  chtrrg nhâr quyên sir ding dat so phát hành AL 136622, cAp ngày 11/1/2008 và GCNQSD dat sO phát hành BM 916346 cap ngày 24/7/2014 ding ten Ong Tran VAn Qu& va bà Büi Thj Kién ké tfr thOi di€m h duçic cap giy chirng nhn quyên sir diing dAt cho den nay. Yêu 

câu VAn phông dAng k) dat dai chi nhánh thânh ph Ha Tinh-CAm Xuyên cO vAn bàn 
báo cáo gin UI3ND huyn (qua phông TN-Mi) tnr&c ngày 30/6/2 022. 

6. Phông Tài nguyen và Môi thx&ng cO trách nhim tong hçrp báo cáo tin UBND 
xA Cam Dirong và VAn phông dAng k dat dai Chi nhánh thành pM Ha Thih-CAm 
Xuyên, tham miru IJBND huyn ban hàrih Quy& djnh thu h&, hüy bO GCNQSD dAt s 
phát hành AL 136622, cap ngày 11/1/2008 và GCNQSD dAt s6 phát hành BM 916346 cAp ngày 24/7/20 14 ding ten Ong Iran VAn Quc và bà Büi Thj KiEn. 

Nhn di.rçrc Cong vAn yêu câu phông Tài nguyen và Môi tnthng, VAn phOng 
dAng k dat dai chi nháth thành pM I-là Tmh-CAm Xuyén, Uy ban nhan dan xâ CAm Duc,ng, Ong TrAn VAn QuOc và bà Biii TM Kin và các t chic, cá rihán Co lien quan nghiêm tOc thc hinJt 
Nri nhzn:

TM. UY BAN NIIAN DAN - Niur tren; 

- Chü tjch, PCT UBND huyn (pht trách); PIio CHU TjCII 

CáCtcchfrc tin dungco ltenquan; 
- Liru: VT, TNMTj, 
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