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Phường Nguyễn Du, ngày 18 tháng 9 năm 2020 

 

THÔNG BÁO  

Về việc niêm yết công khai danh sách xét duyệt công nhận lại diện tích đất 

ở cho các thửa đất có nguồn gốc sử dụng làm đất ở 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 2443/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định điều kiện, hạn mức và trình tự, thủ 

tục 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;  

Ngày 31/8/2020, Hội đồng tư vấn đất đai phường Nguyễn Du, TP Hà 

Tĩnh đã họp 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 làm nhà ở trước ngày 

18/12/1980  và đề nghị công nhận lại diện tích đất ở của các hộ gia đình, cá 

nhân. 

Nay UBND phường Nguyễn Du thông báo 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 Nguyễn Du và hội quán TDP 6. 

(có danh sách kèm theo) 

Thời gian niêm yết: 15 ngày, kể từ ngày 18/9/2020. 

Trong thời gian niêm yết, đề nghị cán bộ và nhân dân theo dõi nếu có ý 

kiến phản ánh, kiến nghị thì gửi bằng văn bản về UBND phường Nguyễn Du để 

xem xét giải quyết theo quy định. Quá thời hạn niêm yết nếu không ý kiến phản 

ánh bằng văn bản gửi về UBND phường, UBND phường Nguyễn Du sẽ hoàn 

thiện hồ sơ địa chính ban đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trên trình UBND 

Thành phố xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
 - UBND Thành phố; 

- Tổ công tác Thành phố; 

- Chủ tịch,P.Chủ tịch UBND phường;        

- Chủ tịch UBMTTQ phường;     

- Niêm yết trụ sở UBND phường, hội quán TDP 6;                                                                  

- Bí thư, tổ trưởng TDP 6; 

 - Lưu VT,ĐC.  
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