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THÔNG BÁO 

V/v Hủy Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và  

tài sản khác gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Thúy Nga 
 

 

Ngày 04/10/2019, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đồng Xoài 

có Thông báo số 863/TB-CNVPĐKĐĐ-ĐK&CGCN về việc hủy Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát 

hành BP 575937, số vào sổ 07556/QSDĐ/135/QĐ-UB do UBND thị xã Đồng Xoài 

(nay là thành phố Đồng Xoài) cấp ngày 15/01/2015 cho bà Nguyễn Thị Thúy Nga, 

thuộc thửa đất số 91, tờ bản đồ số 46, địa chỉ thửa đất: Khu phố Phước Thiện, phường 

Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, diện tích 418,4m
2

 (200m
2

 ODT + 

218,4m
2

 CLN).   

Lý do hủy: Đã bị hủy theo quy định tại Khoản 7, Điều 87 Nghị định 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

Kể từ ngày 26/9/2019, GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất nêu trên không còn giá trị pháp lý để thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất 

theo quy định của pháp luật. 

Sở Tư pháp thông báo để các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh và 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan biết để thực hiện theo quy định pháp luật./. 

Nơi nhận:                                                                           
- Các tổ chức hành nghề công chứng;    

- UBND thành phố Đồng Xoài; 

- Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Đồng Xoài; 

- UBND phường Tân Thiện (TP.Đồng Xoài); 

- Giám đốc Sở (Bc); 

- PGĐ (Phụ trách); 

- Website STP (Đăng tin); 

- Lưu: VT, GD&BTTP. 

TUQ. GIÁM ĐỐC 

TP.GD&BTTP 
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