
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

         Vĩnh Yên, ngày       tháng      năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình,  

cá nhân sử dụng đất tại thành phố Vĩnh Yên 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 

Căn cứ Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 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 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính; 

Căn cứ Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính; 

Căn cứ Quyết định 42/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc quy định về giao đất xây dựng nhà ở không qua đấu giá quyền sử 

dụng đất, hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận diện tích đất ở  và diện tích 

chia, tách thửa đất ở tối thiểu; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt 

nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 

Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 04/2/2015 về việc giao đất  

dịch vụ cho ông Lại Tiến Trọng để sử dụng vào mục đích đất ở tại khu dân cư 

cơ khí Bắc Sơn, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên;  

 Xét đề nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vĩnh Yên tại 

Tờ trình số 568/TTr-TNMT ngày 06/8/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân sử dụng đất tại thành phố 



Vĩnh Yên do được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (trúng đấu giá), cụ 

thể như sau: 

Họ và tên, địa chỉ 

người sử dụng đất 

Địa chỉ thửa 

đất cấp giấy 

Số thửa 

(Số tờ 

bản đồ) 

Diện tích (m2) 

Tổng 

DT 

Đất 

ở 

Đất 

CLN 

Lại Tiến Trọng  

P. Tích Sơn,TP. Vĩnh Yên,  

T. Vĩnh Phúc 

Cấn Thị Nguyên 

P. Đống Đa,TP. Vĩnh Yên,  

T. Vĩnh Phúc  

Khu dân cư 

giãn dân và cán 

bộ công nhân 

viên trên địa 

bàn thành phố 

Vĩnh Yên tại 

khu cơ khí Bắc 

Sơn, 

 P.Đồng Tâm 

A20 

(QH) 
93,0 93,0 0 

Điều 2. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc – chi nhánh Vĩnh Yên 

có trách nhiệm gửi Thông báo về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính kèm 

theo trích lục bản đồ địa chính của thửa đất đến UBND xã, phường nơi có đất để 

chỉnh lý hồ sơ địa chính theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.        

Chánh Văn phòng HĐND-UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên 

và Môi trường, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc – chi 

nhánh Vĩnh Yên, Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm và chủ hộ có tên tại Điều 

1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CPCT, CPVP; 

- Lưu: VT, TNMT.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lương Văn Long  
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