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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 18/5/2021  

của UBND thành phố về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác g n liền v i đất số CM 274455 do UBND 

thành phố Phan Thiết cấp ngày 16/4/2018 cho  ng Đoàn Ng c  nh có đất tại 

khu phố Long Sơn, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết 
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Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

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; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Kết luận Thanh tra số 01/KL-TTBT ngày 08/3/2021 của Chánh 

Thanh tra tỉnh Bình Thuận, Việc chấp hành các quy định pháp luật về cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất cho vợ chồng bà 

Trần Thị Ngọc Nữ- ông Trần Văn Đoàn tại phường Mũi Né, thành phố Phan 

Thiết; 

Căn cứ Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND thành phố 

Phan Thiết về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác g n liền v i đất số CM 274455 do UBND thành phố Phan 

Thiết cấp ngày 16/4/2018 cho ông Đoàn Ngọc  nh có đất tại khu phố Long Sơn, 

phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết;  

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

1309/TTr-TNMT ngày 08/6/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 

của UBND thành phố Phan Thiết về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác g n  iền v i đất số  M 2   55 do 

UBND thành phố Phan Thiết cấp ngày 1 / /2018 cho  ng Đoàn Ng c  nh có 

đất tại khu phố Long Sơn, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết.  
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Nội dung đã thể hiện: “Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác g n  iền v i đất số CM 274455 do UBND 

thành phố Phan Thiết cấp ngày 1 / /2021 cho  ng Đoàn Ng c  nh đối v i thửa 

đất số 51, tờ  ản đồ số 11 , diện t ch 537,7m
2
, mục đ ch sử dụng: đất ở tại đ  

thị:  0 m
2
 và đất rừng sản xuất:  9 , m

2
, địa chỉ thửa đất: tại Khu phố Long 

Sơn, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết”. 

Nội dung điều chỉnh: “Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác g n  iền v i đất số CM 274455 do UBND 

thành phố Phan Thiết cấp ngày 16/4/2018 cho  ng Đoàn Ng c  nh đối v i thửa 

đất số 51, tờ  ản đồ số 11 , diện t ch 537,7m
2
, mục đ ch sử dụng: đất ở tại đ  

thị: 40 m
2
 và đất rừng sản xuất:  9 , m

2
, địa chỉ thửa đất: tại Khu phố Long 

Sơn, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết”. 

* Lý do điều chỉnh: Do sai sót trong soạn thảo văn  ản. 

Điều 2. 

1. Ngoài nội dung điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định này, các nội dung 

khác trong Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND thành phố 

Phan Thiết vẫn giữ nguyên hiệu  ực. 

2. Quyết định này có hiệu  ực kể từ ngày ký  an hành. 

Điều 4.  hánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng 

Tài nguyên và M i trường thành phố,  hi cục trưởng  hi cục Thuế Phan Thiết, 

Giám đốc  hi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết,  hủ tịch UBND 

phường Mũi Né và  ng Đoàn Ng c  nh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều  ; 

- Sở Tài nguyên và M i trường; 

- TT Thành ủy, HĐND tp; 

-  T UBND TP ( /cáo); 

- Phó  T UBND tp-Phan Đức Tuyên; 

- Phó  hánh VP; 

- Lưu: VT, QLĐĐ,QTM, ĐBGT. 
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Phan Đức Tuyên 
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