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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình 

ông Nguyễn Thành Nam, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ 

 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 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; 

Căn cứ 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 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

 Theo đề nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 

311/BC-TNMT ngày 02/8/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 689659, vào sổ 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số MS 0791 QSDĐ/HYM do UBND 

huyện Yên Mô cấp cho gia đình ông Nguyễn Thành Nam ngày 20/01/2003 tại 

xã Mai Sơn, huyện Yên Mô. 

 Lý do: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng thời hạn 

sử dụng đất vườn tại tờ bản đồ số 191c, thửa đất số 1375; bản đồ địa chính xã 

Mai Sơn lập năm 1997 (chỉnh lý năm 2002). 

Điều 2.  

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2.  Kể từ ngày ban hành Quyết định này, Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất nêu tại Điều 1 Quyết định này không còn giá trị pháp lý, chấm dứt các giao 

dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Mô: 



 

- Thực hiện việc thu hồi và quản lý giấy chứng quyền sử dụng đất tại điều 1 

Quyết định này theo quy định; lập danh sách Giấy chứng nhận đã bị thu hồi gửi 

Sở Tài nguyên và Môi trường để thông báo công khai trên trang thông tin điện tử; 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn gia đình ông Nguyễn 

Thành Nam làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trình cơ quan có 

thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo 

quy định của pháp luật. 

4. UBND xã Mai Sơn phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

huyện Yên Mô hướng dẫn gia đình ông Nguyễn Thành Nam làm thủ tục cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường: thẩm định, trình UBND huyện cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật. 

6. Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm đăng Quyết định 

này trên trang thông tin điện tử của huyện. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện 

Yên Mô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mai Sơn và gia đình ông Nguyễn Thành 

Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Trang thông tin điện tử huyện Yên Mô 

(yenmo.ninhbinh.gov.vn); 

- Lưu: VT, TNMT. 

        Ch_Tnmt 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Phạm Quốc Đạt 
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