
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu  

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DH 215137 mang tên  

ông Mai Ngọc Tỉnh và bà Ngô Thị Thương 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRUỜNG TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017, Nghị định 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; 

Căn cứ thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 

29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết 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 và sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai;  

Căn cứ Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh 

Nam Định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Biên bản làm việc giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện Hải Hậu, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

huyện Hải Hậu và UBND xã Hải Hưng về việc kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sê ri 

số DH 215137 của ông Mai Ngọc Tỉnh và bà Ngô Thị Thương tại xã Hải Hưng, 

huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định ngày 18/10/2022; 

Căn cứ Thông báo số 3374/TB-STNMT ngày 19/10/2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường  tỉnh Nam Định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DH 215137 mang tên 

ông Mai Ngọc Tỉnh và bà Ngô Thị Thương; Thông báo công khai số 15/TB-UBND 

ngày 20/10/2022, Biên bản kết thúc công khai ngày 31/10/2022 của UBND xã Hải 
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Hưng; Thông báo thu hồi đất số 348/TB-UBND ngày 13/6/2022 của UBND huyện 

Hải Hậu để thực hiện dự án Xây dựng đường trục trung tâm huyện Hải Hậu; Đơn 

tự nguyện giao nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất của ông Mai Ngọc Tỉnh, bà Ngô Thị Thương ngày 

14/10/2022; 

 Theo đề nghị của Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Nam Định tại tờ trình số: 797/TTr-VPĐK  ngày 01 tháng 11 năm 2022 

về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất số DH 215137 mang tên ông Mai Ngọc Tỉnh và bà Ngô Thị 

Thương. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất seri số DH 215137 được Sở Tài nguyên và Môi 

trường cấp ngày 08/9/2022 mang tên ông Mai Ngọc Tỉnh và bà Ngô Thị Thương 

đối với thửa đất số 420, tờ bản đồ số 2, diện tích 360,0 m2 đất ở tại nông thôn tại 

xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (Có nguồn gốc sử dụng là nhận 

chuyển nhượng đất được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử 

dụng đất từ ông Mai Quang Ưởng và bà Phạm Thị Quý theo hợp đồng chuyển 

nhượng được UBND xã Hải Hưng chứng thực số 299 quyển số 01/2022 (1) – 

SCT/HĐ, GD ngày 28/8/2022) 

Lý do thu hồi: Do trong quá trình thẩm định hồ sơ, Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai huyện Hải Hậu và UBND xã Hải Hưng không rà soát các hộ 

thuộc dự án xây dựng đường trục trung tâm đoạn qua xã Hải Hưng dẫn đến bỏ sót 

hộ ông Mai Quang Ưởng đã có Thông báo thu hồi đất số 348/TB-UBND  ngày 

13/6/2022 của UBND huyện Hải hậu về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây 

dựng đường trục trung tâm huyện Hải Hậu đối với thửa đất số 420, tờ bản đồ số 2. 

Điều 2. Bãi bỏ nội dung xác nhận đăng ký biến động ngày 06/9/2022 của 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hải Hậu tại trang bổ sung số 01 của 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sê ri số L 528361 mang tên hộ ông Mai Văn 

Ưởng (Mai Quang Ưởng) được UBND huyện Hải Hậu cấp ngày 22/5/1997, với 

nội dung: “Chuyển nhượng QSDĐ cho ông Mai Ngọc Tỉnh, SN 1982, CCCD 

036082004015 và bà Ngô Thị Thương, SN 1988, CCCD 036188020037 địa chỉ 

xóm 4, xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, Nam Định thửa 420, tờ 2, DT 360 m2(ONT) 

theo HSCN số 9834 ngày 05/9/2022”. 



Điều 3. Giao Văn phòng Đăng ký đất đai: 

Chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hải Hậu: 

- Thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đã thu hồi theo quy định của pháp 

luật; 

- Chỉnh lý hồ sơ địa chính; 

- Xác nhận hủy nội dung đăng ký biến động ngày 06/9/2022 tại trang bổ 

sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sê ri số L 528361 mang tên hộ 

ông Mai Văn Ưởng (Mai Quang Ưởng) được UBND huyện Hải Hậu cấp ngày 

22/5/1997. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký: 

Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Trưởng 

phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hải Hậu, Giám đốc Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai huyện Hải Hậu, Chủ tịch UBND xã Hải Hưng, ông Mai 

Ngọc Tỉnh - bà Ngô Thị Thương; hộ ông Mai Văn Ưởng (Mai Quang Ưởng) và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
KT.GIÁM ĐỐC 

- Như điều 4;  

- Sở Tư pháp (để thông báo cho các Văn phòng công 

chứng); 

- Ngân hàng nhà nước CN tỉnh Nam Định (để thông 

báo cho các tổ chức tín dụng trong toàn tỉnh); 

- Lãnh đạo sở;                                                                                                                                                                                          

- UBND huyện Hải Hậu; 

- Lưu VT, VPĐK. 

                   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Văn Phong 
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