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Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

                   

                     

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2021 

Kính gửi:  Sở Tài nguyên và Môi trường 

                                     các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Thực hiện quy định tại Khoản 7 Điều 87 của 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, Tổng cục Quản lý đất đai đã có Công văn số 304/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 

03/3/2015 yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố báo cáo danh 

sách Giấy chứng nhận đã bị hủy. Trong thời gian qua, cơ bản các địa phương đã 

gửi danh sách Giấy chứng nhận đã bị hủy về Tổng cục Quản lý đất đai để thông 

báo công khai trên trang thông tin điện tử, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân 

tiếp cận với các thông tin này, góp phần tránh rủi ro khi thực hiện các giao dịch 

về đất đai, tài sản gắn liền với đất.  

Qua quá trình theo dõi, tổng hợp thông tin các địa phương gửi về cho thấy 

việc hủy Giấy chứng nhận đã cấp tập trung ở một số trường hợp như:  

(1) Do bị mất;  

(2) Do người sử dụng đất không giao nộp Giấy chứng nhận trong các trường 

hợp: (i) Nhà nước thu hồi đất; (ii) Thi hành án; (iii) Giấy chứng nhận đã cấp không 

đúng quy định của pháp luật; (iv) Đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà chưa 

thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định; 

(3) Bên cạnh đó, có một số địa phương gửi danh sách Giấy chứng nhận đã 

bị hủy và không nêu lý do hủy.  

Để phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai, đảm bảo tính minh bạch 

thông tin cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin về Giấy chứng nhận bị hủy, 

Tổng cục Quản lý đất đai yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương thực hiện các công việc sau: 

1. Đối với các Thông báo hoặc Quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp 

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường khi lập danh sách Giấy chứng nhận 

bị hủy, ngoài các thông tin về tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền 

với đất; số seri Giấy chứng nhận; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận; ngày, tháng năm 

ký cấp; số thửa; số tờ bản đồ; diện tích; mục đích; địa chỉ thửa đất; số quyết định 

hủy Giấy chứng nhận đã cấp thì cần nêu rõ lý do thu hồi, hủy Giấy chứng nhận. 
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2. Đối với việc hủy Giấy chứng nhận đã cấp do bị mất 

Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận bị mất (Ủy ban 

nhân dân cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai) khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục thì yêu cầu người đề nghị cấp lại 

Giấy chứng nhận kê khai rõ lý do mất Giấy chứng nhận tại điểm 3 Mục I của Mẫu 

đơn số 10/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT; người sử 

dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về nội dung đã kê khai trên Đơn, hạn chế việc tùy tiện khai báo mất Giấy chứng 

nhận dẫn đến tiềm ẩn rủi ro đối với các trường hợp cố tình khai báo sai. 

3. Đối với các trường hợp hủy Giấy chứng nhận khác 

3.1. Đối với trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, 

đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ tiếp 

nhận khi đủ thành phần hồ sơ theo quy định, tránh trường hợp pháp luật quy định 

hồ sơ nộp phải có Giấy chứng nhận đã cấp của bên chuyển quyền nhưng người 

yêu cầu giải quyết thủ tục không nộp Giấy chứng nhận và yêu cầu hủy Giấy chứng 

nhận đã cấp. 

3.2. Đối với trường hợp quyết định hủy Giấy chứng nhận, trong đó có nội 

dung hủy một phần diện tích trong Giấy chứng nhận đã cấp, lý do là người sử 

dụng đất không giao nộp Giấy chứng nhận để thi hành án 

Pháp luật đất đai chỉ có quy định hủy Giấy chứng nhận trong các trường hợp: 

 (i) Hủy Giấy chứng nhận do bị mất (Khoản 3 Điều 77 của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP);  

(ii) Hủy Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng chưa thực 

hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định (Khoản 2 Điều 82 của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP);  

(iii) Hủy Giấy chứng nhận đối với trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận 

đã cấp trong các trường hợp (Khoản 7 Điều 87 của nghị định số 43/2014/NĐ-CP): 

Nhà nước thu hồi đất; thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất 

đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp Giấy chứng nhận; Giấy chứng nhận bị 

thu hồi do cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai; thu hồi Giấy chứng 

nhận do thực hiện bản án hoặc quyết định của tòa án nhân dân đã được thi hành 

mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không giao nộp Giấy 

chứng nhận.  

Theo quy định tại Điều 17 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT, trường 

hợp chuyển quyền sử dụng một phần diện tích thửa đất, một phần tài sản gắn liền 

với đất đã được cấp Giấy chứng nhận thì bên chuyển quyền được xác nhận thay 

đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp mới Giấy chứng nhận đối với phần diện 

tích còn lại nếu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu. 
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 Như vậy, pháp luật đất đai không có quy định hủy một phần diện tích trong 

Giấy chứng nhận đã cấp.  

Căn cứ các quy định nêu trên thì việc quyết định hủy một phần diện tích 

trong Giấy chứng nhận đã cấp là không phù hợp với quy định của pháp luật, không 

hủy bỏ được giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận, dẫn đến rủi ro khi Giấy chứng 

nhận đã cấp vẫn còn tồn tại. 

Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, rà soát từng trường hợp cụ thể, trong 

trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai quy định tại Khoản 5 Điều 

9 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 

7 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT) mà phải thực hiện quyết định hoặc bản 

án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã có hiệu 

lực thi hành hoặc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

theo yêu cầu của Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án nhưng không thu hồi được 

bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn 

liền với đất không giao nộp Giấy chứng nhận thì thực hiện việc hủy đối với Giấy 

chứng nhận đã cấp; cấp lại Giấy chứng nhận cho người có quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 1 

Điều 97 của Luật Đất đai và Khoản 8 Điều 87 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; 

chỉ đạo cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Việc cấp lại 

Giấy chứng nhận phải đảm bảo diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy 

định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tránh rủi ro, khiếu kiện phát sinh trên địa bàn. 

4. Khi thực hiện thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 

7 Điều 87 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ 

đạo Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm lập đầy đủ danh sách Giấy chứng 

nhận đã bị hủy gửi Tổng cục Quản lý đất đai để thông báo công khai trên trang 

thông tin điện tử. 

Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị các Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực 

hiện theo đúng các yêu cầu trên đây, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật./. 
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