
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH 

Số:            /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hồng Lĩnh,  ngày         tháng 8 năm 2022 

 
 

THÔNG BÁO 

Về việc đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

 

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 sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết 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 Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp huyện; 

Xét đề nghị của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Hồng Lĩnh - 

Can Lộc tại Biên bản thẩm định ngày 09/8/2022 về việc đề nghị đính chính giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Lương Xuân Cung. 

Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh thông báo đính chủ sử dụng đất, tại giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 00756, ngày 24/9/2015, cụ thể: 

- Từ “Hộ ông Lương Xuân Cung, địa chỉ thường trú tại TDP 4, phường Bắc 

Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh” thành “Ông Lương Xuân Cung, địa chỉ 

thường trú T012711 TimesCity, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

và bà Võ Thị Tích Phương, CCCD số 042147000224, địa chỉ thường trú T012711 

TimesCity, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội”. 

- Lý do đính chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp chưa phù hợp  

với quy định của pháp luật và giấy tờ tùy thân. 

Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh thông báo cho ông Lương Xuân Cung, bà 

Võ Thị Tích Phương và các cơ quan đơn vị có liên quan biết để thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Phòng TNMT; 

- CN VPĐKĐĐ TX Hồng Lĩnh Can Lộc; 

- UBND phường Bắc Hồng; 

- Ông Lương Xuân Cung, bà Võ Thị Tích Phương; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
             Tôn Quang Ngọc 
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