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UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số:      /TB-STP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bình Phước, ngày     tháng 9 năm 2019 
 

 

 

 

THÔNG BÁO 

V/v Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng,  

thay đổi hiện trạng tài sản THADS của ông Nguyễn Xuân Thi 
  

Thực hiện Thông tư liên tịch số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-

BCA ngày 05/11/2013 của liên bộ Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Bộ Công an hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin 

về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành 

nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, 

sử dụng, quyền lưu hành tài sản.  

Theo đề nghị của Chi cục THADS huyện Phú Riềng tại Thông báo số 

144/TB-CCTHADS ngày 29/8/2019 (kèm theo Quyết định số 20/QĐ-CCTHADS 

ngày 28/8/2019 của Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Phú Riềng về việc 

tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài 

sản). 

Sở Tư pháp thông báo tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử 

dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Nguyễn Xuân Thi, sinh năm 1960, địa 

chỉ: Thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đối với tài 

sản là quyền sử dụng đất có mô tả dưới đây: 

1. Quyền sử dụng đất thứ nhất: 

- Diện tích: 684,9m
2
 (trong đó có 61,7m

2
 đất thuộc hành lang bảo vệ an 

toàn công trình đường nhựa); 

- Tờ bản đồ số 41, thửa số 568, mục đích sử dụng 400m
2 

đất ở tại nông 

thôn và 284,9m
2  

đất trồng cây lâu năm thời hạn sử dụng đến ngày 31/10/2049, 

tọa lạc tại thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. 

- Đất được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp GCN quyền 

sử dụng đất số phát hành CĐ 662535, số vào sổ cấp GCN: CS02155/CDOI ngày 

17/10/2017 cho hộ ông Nguyễn Xuân Thi, sinh năm 1960, CMND số 285 344 

540 và bà Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1959, CMND số 285 344 541. Địa chỉ 

thường trú: Thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. 

2. Quyền sử dụng đất thứ hai: 

- Diện tích: 19411,4m
2
 (trong đó có 1172,8m

2
 đất thuộc hành lang bảo vệ 

an toàn công trình suối); 

- Tờ bản đồ số 8, thửa số 453, mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm thời 

hạn sử dụng đến ngày 30/9/2061, tọa lạc tại thôn Phú Thuận, xã Phú Riềng, 

huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. 
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- Đất được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp GCN quyền 

sử dụng đất số phát hành CL 797961, số vào sổ cấp GCN: CS06619/CDOI ngày 

06/7/2018 cho hộ ông Nguyễn Xuân Thi, sinh năm 1960, CMND số 285 344 540 

và bà Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1959, CMND số 285 344 541. Địa chỉ thường 

trú: Thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. 

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 của pháp 

luật./. 

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

- UBND huyện Phú Riềng; 

- Chi cục THADS huyện Phú Riềng; 

- UBND xã Phú Riềng (huyện Phú Riềng); 

- 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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