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THÔNG BÁO  
Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất do Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình cấp cho hộ ông Nguyễn 

Văn Bình và Nguyễn Thị Bình tại xã Bình Tân, huyện Bắc Bình. 

 
Thực hiện Quyết định số 4183/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND huyện về 

việc thu hồi và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất do Ủy ban nhân dân huyện cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Bình và bà 

Nguyễn Thị Bình tại xã Bình Tân, huyện Bắc Bình.  

Phòng Tài nguyên và Môi trường xin Thông báo như sau: 

1/ Kể từ ngày 27/4/2022, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (viết tắt Giấy chứng nhận) số CU 254195 do 

UBND huyện Bắc Bình cấp ngày 19/3/2020 cho hộ ông Nguyễn Văn Bình và bà 

Nguyễn Thị Bình tại thửa đất số 36 thuộc tờ bản đồ số 49 diện tích 6.277,3 m², mục 

đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác, địa chỉ thửa đất tại khu vực Đất dầu, 

thôn Bình Sơn, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình không còn giá trị để thực hiện các 

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

 Lý do hủy: Bị mất Giấy chứng nhận. 

2/ Phòng Tài nguyên và Môi trường Thông báo cho các cá nhân, tổ chức liên 

quan biết, đồng thời đề nghị các tổ chức tín dụng, tổ chức công chứng ngừng giao 

dịch đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn 

liền với đất số CU 254195 do UBND huyện Bắc Bình cấp ngày 19/3/2020 cho hộ 

ông Nguyễn Văn Bình và bà Nguyễn Thị Bình. 

3. Trường hợp các tổ chức, cá nhân phát hiện được Giấy chứng nhận đất trên 

thì Thông báo về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Bình theo địa chỉ: 94 

Nguyễn Tất Thành, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Bình trân trọng Thông báo./. 
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