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BÁO CÁO 

Về số lượng, số sêri phôi Giấy chứng nhận đã hủy do bị hỏng trong quá 

trình sử dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

Kính gửi: Tổng cục Quản lý đất đai. 

 

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

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

Thực hiện Công văn số 888/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 01/8/2011 của Tổng 

cục quản lý đất đai về việc hủy phôi Giấy chứng nhận bị hỏng trong quá trình 

quản lý và in, viết Giấy chứng nhận. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã thành lập và kiện toàn 

Hội đồng hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trong quá trình quản lý, in, viết Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất tại Quyết định số 207/QĐ-STNMT ngày 

25/8/2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn. Trên cơ sở số 

lượng số phôi Giấy CN.QSD đất bị hỏng trong quá trình sử dụng do Văn phòng 

Đăng ký đất đai thuộc Sở tổng hợp báo cáo. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Lạng Sơn đã kiểm tra, đối chiếu lại danh sách phôi Giấy bị hư hỏng bàn giao. 

Ngày 24/4/2017, Hội đồng tiêu hủy phôi Giấy CN.QSD đất đã họp và thống 

nhất phương án tiêu hủy đối với số phôi Giấy CN.QSD đất hỏng. Ngày 

25/4/2017, Hội đồng tiêu hủy phôi Giấy CN.QSD đất của Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chi Lăng tiến 

hành tiêu hủy 9.936 phôi Giấy CN.QSD đất bị hỏng bằng phương pháp đốt. 

Việc tiêu hủy được các thành phần tham dự cùng chứng kiến trực tiếp và được 

lập thành biên bản để lưu giữ.  

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Tổng cục 

Quản lý đất đai về số lượng, số seri phôi Giấy CN.QSD đất bị hỏng trong quá 

trình sử dụng để theo dõi, quản lý theo quy định./. 

(Gửi kèm danh sách phôi Giấy CN.QSD đất đã tiêu hủy) 
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