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THÔNG BÁO 

Về việc ký quyết định hủy, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

 

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; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một một số Nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai; 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; 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số01/2017/NĐ-CPngày 06 

tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật đất đaivà sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng 

dẫn thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 9/3/2022 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Văn phòng 

Đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất;  

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-STNMT ngày 18/3/2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai ký cấp Giấy 

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

đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 37 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; 

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

Nam Định về việc 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 Thông báo số 869/TB-STNMT ngày 29/3/2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Nam Định. 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường họp và thống nhất phân công nhiệm 

vụ ký quyết định hủy, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 04 

(bốn) huyện, thành phố mà Sở Tài nguyên và Môi trường đã ủy quyền cho Văn 

phòng Đăng ký đất đai thực hiện ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, như sau: 
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1. Đồng chí Phan Văn Phong, Phó Giám đốc Sở: 

 Thực hiện việc ký quyết định hủy, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Nghĩa 

Hưng. 

2. Đồng chí Bùi Công Mậu, Phó Giám đốc Sở: 

 Thực hiện việc ký quyết định hủy, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Ý Yên 

và thành phố Nam Định.  

3. Đồng chí Hoàng Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Sở: 

Thực hiện việc ký quyết định hủy, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyệnTrực 

Ninh. 

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 5/5/2022.  

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các đơn vị thuộc Sở, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường các huyện, Thành phố Nam Định và các cơ quan, đơn vị 

liên quan biết và liên hệ công tác./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo);                                  

- UBND các huyện, TP;               (để phối hợp) 

- Phòng TN&MT các huyện, TP; 

- Các đơn vị thuộc sở;  

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Sơn 
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