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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 880169 do 

UBND tỉnh cấp ngày 04/6/2002 cho Công ty Thương mại và Dịch vụ xuất 

nhập khẩu Hương Sơn Hà Tĩnh (nay là Công ty Cổ phần Thương mại 

 và Du lịch Bắc Hà Tĩnh) 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

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 năm 2013; Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 01/6/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh về 

việc hủy bỏ Quyết định cho phép nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất; 

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 3618/STNMT-

ĐĐ1 ngày 26/10/2020; ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 924/STP-XDKT-

TDTHPL ngày 13/11/2020;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 

4181/STNMT-ĐĐ1 ngày 01/12/2020. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Hủy (01) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 

880169 do UBND tỉnh cấp ngày 04/6/2002 cho Công ty Thương mại và Dịch vụ 

xuất nhập khẩu Hương Sơn Hà Tĩnh (nay là Công ty Cổ phần Thương mại và Du 

lịch Bắc Hà Tĩnh), địa chỉ số 18 đường Trần Phú, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng 

Lĩnh theo quy định tại Khoản 7 Điều 87 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. 
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Lý do hủy: Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bắc Hà Tĩnh không 

giao nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 880169 theo yêu 

cầu tại Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh về việc 

hủy bỏ Quyết định cho phép nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất.   

Điều 2. Kể từ ngày ban hành quyết định này, Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số phát hành S880169 nêu tại Điều 1 không còn giá trị pháp lý, chấm dứt 

các giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Giao nhiệm vụ cho cơ quan tổ chức thực hiện việc hủy giấy chứng 

nhận: 

1. Giao Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học tỉnh có trách nhiệm đăng 

quyết định này trên trang thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh. Sở Tài nguyên và Môi 

trường có trách nhiệm đăng quyết định này trên trang Web của Sở. 

2. Giao Văn phòng Đăng ký đất đai thông báo cho các tổ chức, cá nhân liên 

quan về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 880169 và 

thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.  

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Tĩnh và Giám 

đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bắc Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Tổng cục QL đất đai (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở TNMT các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Ngân hàng NN tỉnh Hà Tĩnh; 

- Các VP công chứng trên địa bàn tỉnh; 

- Trung tâm PTQĐ và kỹ thuật địa chính; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NL2. 

            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

              KT. CHỦ TỊCH 

               PHÓ CHỦ TỊCH 
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