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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Lê Văn Việt và bà Đặng Thị Sinh tại 

xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NINH BÌNH 
 

Căn cứ Điểm k Khoản 1 Điều 99 Luật đất đai ngày 19/11/2013 quy định 

việc cấp GCNQSD đất đối với trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc 

cấp lại Giấy chứng nhận bị mất; 

Căn cứ Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ quy định trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất; 

Căn cứ Khoản 2 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp 

lại Giấy chứng nhận do bị mất; 

Căn cứ Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Quy định về Giấy 

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

đất; 

Xét đề nghị của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Ninh Bình tại Phiếu trình số         

1861/PTr-VPĐK ngày 10/6/2020, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Gia Viễn 

đã cấp cho ông Lê Văn Việt và bà Đặng Thị Sinh. Cụ thể: Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số H 702445, cấp ngày 02/1/1997. 

Lý do hủy: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất. 

Điều 2. Kể từ ngày ban hành Quyết định này, Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đã nêu tại Điều 1 Quyết định này 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. Ông Lê Văn Việt và bà Đặng Thị Sinh được quyền sử dụng đất tại 

thửa đất số 127, tờ bản đồ số 28, diện tích: 323,0 m2 (trong đó: đất ở nông thôn 

323,0 m2)  tại xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, cấp lại Giấy chứng 

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

theo quy định. 

Điều 4. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Gia Viễn thông báo về 



việc hủy Giấy chứng nhận và cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định và 

thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức có liên quan. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Ninh Bình, Giám đốc Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai huyện Gia Viễn, Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn, ông 

Lê Văn Việt và bà Đặng Thị Sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

  Nơi nhận:   
- Như Điều 5;  

- TT CNTT TNMT (để đăng tải); 

- Lưu: VT, VPĐK.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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