
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  

cho cơ sở tín ngưỡng là Đền Tây Thổ Mật xã Khánh Hồng 

tại xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN KHÁNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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 Thông tư số 24/2014/TTBTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;  

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

267/TTr-TNMT ngày 29/7/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tín 

ngưỡng là Đền Tây Thổ Mật xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, 

với nội dung công nhận cụ thể như sau: 

- Vị trí cơ sở tín ngưỡng xác định tại: Thửa đất số 252, tờ bản đồ số 2, bản 

đồ địa chính xã Khánh Hồng đo vẽ chỉnh lý năm 1994, tỷ lệ 1/2000. 

- Địa chỉ thửa đất: xóm 2 xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình 

- Diện tích đất công nhận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là: 1900 m
2
. 

- Loại đất công nhận: đất tín ngưỡng (TIN) 

- Hình thức sử dụng: Sử dụng chung  

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài 

- Nguồn gốc sử dụng đất: công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không 

thu tiền sử dụng đất.  

Điều 2. UBND huyện giao: 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường công bố công khai quyết định này trên 

trang tin điện tử của huyện; chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện 

Yên Khánh in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình UBND huyện ký phê duyệt 

và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tín ngưỡng theo quy định. 

- Giao Phòng Nội vụ huyện Yên Khánh quản lý hoạt động của cơ sở tín 

ngưỡng theo quy định pháp luật. 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN KHÁNH 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

       Yên Khánh, ngày    30   tháng  7  năm 2021 



- Giao UBND xã Khánh Hồng thông báo niêm yết công khai quyết định này,  

chỉnh lý hồ sơ địa chính, quản lý việc sử dụng đất của cơ sở tín ngưỡng theo quy 

định pháp luật. 

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Khánh in giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, thông báo biến động, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính 

theo quy định pháp luật đất đai. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện; 

Trưởng các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ, Kinh 

tế Hạ tầng; Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Khánh; 

Chủ tịch UBND xã Khánh Hồng, Ban Khánh Tiết và Cộng đồng dân cư sử dụng 

đất Đền Tây Thổ Mật xã Khánh Hồng; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận:         
- TT huyện uỷ; 

- TT HĐND&UBND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;      Để B/C 

- Ban Tôn giáo huyện; 

- Phòng TNMT (7b); 

- Như điều 4; 

- Lưu: VP. 

  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
Lâm Văn Xuyên 
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