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THÔNG BÁO 

Về việc hủy phôi Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất bị hỏng trong quá 

trình in, viết trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

 

Kính gửi: - Văn phòng Đăng ký đất đai; 

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT; 

- Công ty CPTV Trắc địa bản đồ và công nghệ mỏ Tây Hồ; 

- Công ty TNHH một thành viên Kim Hoàng. 

- Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Tứ Duy Thịnh Đạt; 

- Công ty TNHH Công nghệ môi trường và Trắc địa bản đồ 

Khôi Nguyên; 

- Công ty cổ phần tư vấn Sơn Hà; 

- Xí nghiệp Tài nguyên Môi trường 1; 

- Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 3; 

- Xí nghiệp Tài nguyên và môi trường 5; 

  

 Căn cứ quy định tại Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 

của 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; 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 thông báo: 

1.  Hủy 3.085 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) bị hỏng trong quá 

trình in, viết Giấy chứng nhận của các đơn vị, tổ chức có sử dụng phôi Giấy 

chứng nhận trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, đã được Hội đồng tiêu hủy phôi Giấy 

chứng nhận Sở Tài nguyên và Môi trường (thành lập theo Quyết định số 

279/QĐ-STNMT ngày 22/10/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) 

tiêu hủy ngày 14/12/2019. 

2. Đề nghị Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường 

thuộc Sở đăng tải lên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường 
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thông báo này kèm danh sách số phôi, số seri gửi kèm để các đơn vị, tổ chức, cá 

nhân có thể tra cứu. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tới các đơn vị, tổ chức có sử 

dụng phôi Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh được biết./. 

(Có danh sách phôi Giấy chứng nhận đã tiêu hủy gửi kèm) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở;  

- Sở Tư pháp (thông báo cho các đơn vị công chứng, 

chứng thực trên địa bàn tỉnh); 

- UBND các huyện, TP; 

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn (thông báo cho 

các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh); 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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