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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy chứng 
nhận CH 03210, số phát hành BS 984369 do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký 

ngày 03/7/2015 cấp hộ ông Nguyễn Văn Khoái và bà Nguyễn Thị Thành,  
tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

 
 

   
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ; 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; 

Thực hiện Bản án số 07/2021/HC-ST ngày 06/8/2021 của Tòa án nhân dân 
tỉnh Tuyên Quang về việc khiếu kiện hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 

Ủy ban nhân dân; 

Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

279/TTr-TNMT ngày 07/9/2021 về việc đề nghị Thu hồi giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 03210, số phát hành BS 984369 

được Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký ngày 03/7/2015 cấp cho hộ ông 
Nguyễn Văn Khoái và bà Nguyễn Thị Thành tại Thôn Lũng, xã Mỹ Bằng, huyện 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng 

nhận CH 03210, số phát hành BS 984369 được Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ký 

ngày 03/7/2015 cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Khoái và bà Nguyễn Thị Thành tại 

thôn Lũng, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.  

Lý do thu hồi giấy chứng nhận: Thực hiện Bản án số 07/2021/HC-ST ngày 

06/8/2021 của Tòa án nhân dân cấp tỉnh Tuyên Quang về việc khiếu kiện hủy giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân. 

Điều 2. Kể từ ngày ban hành Quyết định này, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất nêu tại Điều 1, không còn giá trị pháp lý, chấm dứt toàn bộ các giao 

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

 



 

 

Điều 3. Giao trách nhiệm: 

1. Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Sơn thông 

báo thu hồi giấy chứng nhận đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Khoái và bà Nguyễn 
Thị Thành, đồng thời gửi các đơn vị tín dụng, Phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh, 
Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Bằng. Cập nhật chỉnh lý 

biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.  

2. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện có trách nhiệm 

đăng Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của huyện; 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng huyện, Lãnh đạo các cơ quan: Tài nguyên và Môi 
trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Văn hóa, 

Truyền thông và Thể thao huyện; các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân xã Mỹ Bằng, hộ ông Nguyễn Văn Khoái và bà Nguyễn Thị Thành 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);          
- Thường trực HĐND huyện (báo cáo);  
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Như Điều 3 (thực hiện); 
- Chánh, Phó CVP huyện; 
- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Xuân Nho 
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