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Số:         /TB-UBND 
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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Phường Hà Huy Tập, ngày      tháng     năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI  

Danh sách xét duyệt công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất 

 có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 

 

 

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 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số nội dung của Luật Đất đai và 

các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để thực hiện trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh.  

Căn cứ kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị công nhận lại diện tích đất ở cho các 

thửa đất có vườn ao gắn liền với đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 

18/12/1980 của Hội đồng tư vấn đất đai phường Hà Huy Tập, ngày 29/7/2022. 

Nay UBND phường Hà Huy Tập tổ chức niêm yết công khai kết quả xét 

duyệt hồ sơ công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền với 

đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 đối với 02 trường hợp tại trụ sở 

UBND phường Hà Huy Tập và tại Nhà văn hóa TDP 6 và 7 

(có danh sách kèm theo) 

Thời gian niêm yết: Từ ngày 29 tháng 07 năm 2022 đến ngày 15 tháng 08 

năm 2022 

Trong thời gian niêm yết, đề nghị nhân dân theo dõi nếu có ý kiến phản ánh, 

kiến nghị thì gửi bằng văn bản về UBND phường Hà Huy Tập, trước ngày 

15/8/2022, để xem xét giải quyết theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Bí thư, tổ trưởng TDP 6,7; 

- Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huyên 
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