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QUYET D!NH 
V vic hüy Giy chfrng nhn quyn sü' diing dt s AQ 213602 do UBND 
thanh pho Ninh Binh cap ngay 3 1/12/2010 ghi ten ong Phm Van Huan 

, ' P. P. • va ba Nguyen Th C9ng tii thon Nguyen Xa, xa Ninh Nhat, 
thành ph Ninh BInh, tinh Ninh BInh 

UY J3AN NHAN DAN THANH PHO NINH B!NH 

Can th Luçit Td ch&c chInh quyn dja phu'cing ngày 19/6/2015, Luçt tha 

ddi bd sung m5t sd diu cüa Lut Td chj'c ChInh phi và Luçt Td ch&c chInh 

quyên djaphlwnE  ngày 22/11/2019, 

Can c& Lut Da't dai ngiiy 29/11/2013, 

Can c& Nghj djnh scf 43/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü quy 

djnh chi tilt thi hinh mç5t s diu cla Luct Dá't dai; Nghj d/nh so' 01/20 1 7/ND-

CF ngày 06/01/2017 cia ChInh pht tha dái, bd sung mç5t so' nghi djnh quy djn/i 

chi tié't thi hành Luç2t Dd't dai, Nghj djnh sO' 148/2020/ND-CF ngiiy 18/12/2020 

cta ChInh phi sza ddi, ho' sung mç5t sO' quy d/nh chi tié't thi hành LuçU Do't dai; 

Can cii' Quye't djnh so' 3258/QD-UBND ngiiy 30/8/2021 v vic thu ho'i 

Giáy ch&ng nhii quyin th dyng da't so' AQ 213602 do UBND thành M Ninh 

BInh cá ngày 31/12/2010 ghi ten Ong Phgm Van Huá'n và bà Nguyen Thj C5ng 

tgi thOn Nguyen Xá, xd Ninh Nhá't, thành pM Ninh BInh; 

Trên cct sO' Báo cáo so' 155/B C-CN VPDK ngày 28/9/202 1 cia Chi nhánh 

Van phOng dàng kj5 da't dai thành phd Ninh BInh; 

Theo d nghj cla phOng Tài nguyen vii MOi tru'àng tgi TO' trInh sO' 

18 7/TTr-TNMT ngày 04/10/2021. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. HUy Gi.y chüng nhn quyn si:r dçing dtt s sen AQ 213602; s 

vào s 01670-CG-NN do UBND thành ph Ninh BInh.câp ngày 3 1/12/2010 cho 

ông Ph?m Vn I-Iun và bà Nguyn Thj Cong tai thôn Nguyn Xá, xã Ninh 
Nht, thành ph t\lith BInh, thu,c thira s 194, tô s 6, din tich 572,7rn2 ; miic 
dIch sü diing dt: dt a nông thôn 353,8m2; dt trng cay lâu näm khác 218,9m2. 
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L do hUy: Ngày 30/8/2021, UBND thành ph Ninh Bmnh dã ban hành 
Quyt djnh so 325 8/QD-UBND v vic thu hi Giy chithg nhn quyn sir diing 
dt s AQ 213602 do UBND thành ph Ninh BInh cp ngày 3 1/12/2010 ghi ten 
ông Pharn VAn I-Juan và bà Nguyn Thj Cong tai  thôn Nguyn Xá, xA Ninh 
Nhât, thành ph Ninh BInh. Tuy nhiên ông Phm Van Hu.n và bà Nguyn Thj 
Cong không giao np 'ai  Gity chimg nhn quyn sü diing dt dA cp; Chi nhánh 
VAn phông dAng k2  dt dai thành ph Ninh BInh có Báo cáo s 155/BC-
CNVPDK ngAy 28/9/202 1, theo quy djnh tai  khoán 7 Diêu 87 Nghj djnh s 
43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü quy djnh chi ti& thi hành mt s 
diu cUa Lust Dt dai UBND thành ph ban hành Quy& djnh hüy Gi.y chirng 
nhn quyn sü d%lng dt. 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hành k tCx ngày k, Giy chirng 
nhn quyn sü ding dtt không con giá trj pháp 1; chrn drt các giao djch v 
quyn sir diing dt theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 3. To chirc thi.rc hin: 

1. Chü tjch UBND xA Ninh Nhtt có trách nhim giao quy& djnh nay cho 
ông Pharn VAn Hun và bà Nguyn Thj Cong. Trithng hçp ông Pham VAn Hun 
và bà Nguyn Thj Cong không nhtn Quyt djnh thI 1p biên bàn và Niêm yt 
cong khai Quyt djnh tai  trii s IJBND xA và nhà van hóa thôn Nguyn Xá. 

2. VAn phOng Hi dng nhân dan và Uy ban nhân dan thAnh ph có trách 
nhirn dAng Quyt djnh nay trên Trang thông tin din tCr cüa UBND thànii ph. 

3. Chi nhánh VAn phOng dAng k dt dai thành ph 1p  danh sách Giy 
chirng nh.n quyn sii'r dung dtt bj hüy giri v Si Tài nguyen và MOi tru6ng tinh 
Ninh BIn}i và Tng cc QuAn 1 dt dai; Thirc hin chinh 1 h sci dja chinh theo 
quy djnh. 

IJiu 4. Chánh VAn phOng Hi dng nhân dan Va Uy ban nhân dan thành 
pM; Truâng phOng Tài nguyen và MOi trung thánh pM; Giám dc Chi nhánh 
VAn phông dAng k dt dai thành pM; Chü tjch Jy ban nhân dan xA Ninh Nht; 
Ong Phtm VAn Hiitn vA bà Nguyn Thj Cong;  các t chüc và cá nhân có lien 
quan chu trách nhim thi hAnh Quyt cljnh 

No'! n/ian: T —'o. N NHAN DAN 
- Nhu Diëu 4 (thrc hin); 
- Sn Tai nguyen va Moi truo'ng Ninh Binh; 
- Lnh dao  UBND thành phô; 
- Trang thông tin din tr thành pho; 
- Luu: VT, TNMT.,. 
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