
Mẫu số 07. Mẫu giấy xác nhận của UBND cấp huyện nơi đối tượng có nhà, đất bị thu hồi về việc
chưađược Nhà nước bồi thườngbằng nhàở, đất ở tấi định cưA200437
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NG.IK NHÀ NƯỚC BỒI THƯỜNG BẢNG NHÀ Ở, ĐÁT Ở

Kính gửi'....
Họ vàtênngườiđềnghịđượcxác nhận": ..
Ngày tháng năm sinh:
CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số

cấpngày..... I...... ......... tại ...
Noi ở hiện tại: ...
Sổ số hộ khẩu thường trú (hoặc đăng ký tạm trú)":
tại địa chi:.
Tinh trạng nhà ở hiện nay của hộ gia đình như sau:
- Có nhà ở nhưng thuộc diện bị giải tòa khi Nhà nước thu hồi đất
- Có đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi
thường về đất ở và không có chốỗ ở nào khác.

Tồi (hoặc hộ gia đình) có nhà, đất bị thu hồi tại địa chỉ ....
chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đắt ở tái định cu.

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp
luật về các nội dung đã kê khai./.

*****

nơi cấp:

ngày ...... tháng ...... năm .......
Người đề nghị xác nhận
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện...
được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở hoặc đất ở tái định cư

.....ề việcngười bị thu hồi nhà,đấtchưa

(lbý tên, đóng dấuy)

" Güi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có nhà, đất bị thu hồi.

39 Tên người đề nghị xác nhận đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xă hội.

*0 Trường hợp đã được cấp Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cr trủ theo quy
dịnh của Lật Cư trú cho đến hết ngày 3 1/12/2022 (người đề nghị xác nhận gửi kèm theo Mẫu này bản sao có chứng thực Sổ hộ khầu
hoặc Sô tạm trú). Kê từ ngày Luật Cư trú có hiệu lực (ngày 01 tháng 7 năm 2021) thì việc xác nhận đăng ký thường trủ, đăng ký tạm
trú thực hiện theo quy dịnh của Luật cư trú.

Căn cứ vào thực trạng nhà ở hiện tại của người đề nghịj xác nhận để đánh dấu vào 1 trong 2 ô cho phù hợp.


