
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
DcIp-Tiydo-Hinh phüc  

S:3á /QD-UBND TP. Ninh BInh, ngày 05thang 10 näm 2021 

QUYET DINH 
V vic hüy Giy chñng nhn quyn sü ding dat so AQ 213728 do UBND 
thãnh phô Ninh BInh cap ngày 31/12/2010 ghi ten ông Phini VãnKhánh 

Va ha Nguyn Th! Phirong ti thôn Nguyen Xá, xã Ninh Nhãt, 
thãnh phô Ninh BInh, tinh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO NINH B!NH 

Can ci'r Luçt T cht'rc chInh quyn dja phutrng ngày 19/6/2015; Luçt sta 
di b sung mt s diu cza Lut T cht'c ChInh pht và Luçt To chtc chInh 
quyên djaphu'o'ng ngày 22/11/2019; 

Can thLuct Dat dcii ngày 29/11/2013; 

Can ct' Nghj dfnh so' 43/2014/ND-CT ngày 15/5/2014 ca ChInh pht quy 

dinh chi tiê't thi hành mót sá diu cia Lut Dat dcii; Nghj dfnh so 01/2017/ND-

CP ngày 06/01/2017 cza Chmnh pht si'a dôi, b sung mt5t sá nghj djnh quy dfnh 

chi tieXt  thi hành Lut Dt dai, Nghj dfnh s 148/2020/ND-CP ngày 18/12/2020 

cta ChInh phz tha dói, bó sung mçt sO' quy djnh chi tiet thi hành Luct Dat dai, 

Can ci Quy& djnh sO' 3259/QD-UBND ngày 30/8/202 1 ye viçc thu hoi 

Ga chzng nhçn quyén th dyng ddt sO' A Q  213 728 do UBND thânh phd' Ninh 

Blnh cap ngày 3 1/12/2010 ghi ten Ong Phgm Van Khcnh và bà Nguyen Thf 

Phuv'ng tqi thón Nguyln XO, xa Ninh Nht, thành ph Ninh BInh; 

Trên co' sO' Báo cáo sá 155/BC-CNVPDK ngày 28/9/202 1 cza Clii nhOnh 

Van phOng dàng k dat dai thành phd' Ninh Bmnh; 

Theo d nghj cza phOng TOi nguyen và Mdi tru'àng tii TO' trinh sO 

188/TTr- TNMT ngày 04/10/2021. 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Hüy Giy chüng nhn quyên sir diing dat so sen AQ 213728; s 

vào s 01671-CG-NN do UBND thành phô Ninh Blnh cp ngày 31/12/2010 cho 

ông Phrn Van Khánh vã bà Nguyn Thj Phucrng tii thôn Nguyn Xá, xâ Ninh 

Nhât, thânh phô Ninh BInh, thuc thira s 354, tä s 6, din tich: 538,1m2; muc 

dich s'Cr ding dt: dt a nông thôn 194,7m2; dt trng cay lâu närn khác 343,4rn2. 

UYBANNHANDAN 
THANH PHO NINH B!NH 
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L do hüy: Ngày 30/8/2021, UBND thành phô Ninh Blnh dä ban hành 

Quyêt djnh s 3259/QD-UBND v vic thu hM Gi.y chrng nh.n quyn sir ding 

dt s AQ 213728 do UBND thành ph Ninh Binh cap ngây 3 1/12/2010 ghi ten 

ông Phm Van Khánh và bà Nguyn Thj Phung tti thôn Nguyn Xá, xa Ninh 

Nht, thânh ph Ninh Bmnh. Tuy nhiên ông Phtm Van Khánh Va bà Nguyen Thj 

Phucing không giao np 1ti Giy chirng nhtn quyn sr diing dat cia cap; Chi 

nhánh Van phông dáng k dtt dai thânh ph Ninh BInh có Báo cáo so 155/BC-

CNVPDK ngày 28/9/2021, theo quy djnh tti khoãn 7 Diêu 87 Nghj djnh so 

43/2014/ND-CP ngãy 15/5/20 14 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so 

diu cüa Lut Dt dai TJBND thành ph ban hành Quyi djnh hüy Giãy chirng 

nhn quyn sü ding dt. 

Diêu 2. Quyet dinh nay có hiu hrc thi hânh k tiir ngày ks', Giây chrng 

nhân quyn si.r dçing d.t không con giá trj pháp 12; chm dirt các giao djch ye 

quyn sr dyng dt theo quy djnh cOa pháp 1uit. 

Diu 3. To chirc thuc hiên: 

1. Chü tjch UBND xã Ninh Nht có trách nhim giao quyêt djnh nay cho 

ông Pham Van Khánh và bâ Nguyn Thj Phuang. TnxO'ng hp öng Phim Van 

Khánh Va bà Nguyn Thj Phuong không nhtn Quyt djnh thI !p biCn bàn vá 

Niêrn yt cong lthai Quyt djnh tti try s UBND xà Va nhà vn hóa thôn Nguyen Xá. 

2. Van phông Hi dng nhân dan Va Uy ban nhân clan thành ph có trách 

nhirn clang Quy& dlnh  nay trên Trang thông tin din tir cüa UBND thành phô. 

3. Chi nhánh Van phOng dang k' dt dai thành phô 1p danh sách Gity 

chmg nhn quyn si.r diing dt bj hüy gCri v S Tài nguyen và Môi truO'ng tinh 

Ninh BInh và Tng cic Quán 1 dt dai; Thyc hin chinh l,2 h so dja chInh theo 
quy djnh. 

Diu 4. Chánh Van phOng Hi dng nhân dan vã iJy  ban nhân dan thânh 

phé; Tru'O'ng phOng Tài nguyen và MOi tru'O'ng thành ph; Giárn doe Chi nhánh 

Van phông däng k dt dai thành ph; Chi tjch Uy ban nhân dan xA Ninh Nht; 

ông Pharn Van Khánh và ha Nguyn Thj Phi.rong; các to chác Va cá nhân có lien 
quan chju trách nhim thi hành Quy& djnh này./.,, 

[Vol I1I:tIJz: 
- Ninr Diôu 4 (thuc hii); 
- So Tài nguyen và Môi trithng Ninh BInh; 
- Unh d?o  UBND thành phô; 
- Trang thông tin dii to tliOnh phô; 
- Liru: VT, TNMT... 
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