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     SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
  HỘI ĐỒNG HỦY PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN 

Số:          /KH - HĐHGCN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lào Cai, ngày         tháng      năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

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 và in, viết trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

   

 

Căn cứ Luật Đất đai ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ 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; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT 
ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-TNMT ngày 29 tháng 10 năm 2021 của 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc thành lập Hội đồng hủy phôi 
Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Hội đồng hủy phôi Giấy chứng nhận, xây dựng kế hoạch hủy phôi Giấy 

chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau: 

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1.1. Mục đích: 

Đảm bảo việc sử dụng, quản lý phôi Giấy chứng nhận theo đúng quy định của Nhà 

nước. 

Tránh tình trạng mất mát hoặc thất lạc phôi Giấy chứng nhận, để kẻ xấu lợi 

dụng thực hiện các hành vi lừa đảo gây mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 

 1.2. Yêu cầu: 

Tiêu hủy toàn bộ 8.416 phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình 
quản lý và in, viết Giấy chứng nhận. 

 2. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP HỦY 
 2.1. Tổ chức tiếp nhận, lập Bảng thống kê phôi Giấy chứng nhận, tiến hành 

trực tiếp đối chiếu giữa bảng thống kê phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong 
quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận với từng phôi Giấy chứng nhận 
thực tế đem hủy theo số Seri đảm bảo trùng khớp, thống nhất do phòng Tài 

nguyên và Môi trường các huyện, thành phố, thị xã và Văn phòng đăng ký đất 
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đai, các đơn vị tư vấn thực hiện theo Dự án Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 
1:10.000 và hồ sơ địa chính khu vực đất lâm nghiệp, đất đồi núi chưa sử dụng từ 

bản đồ địa chính cơ sở tỷ lệ 1:10.000 tỉnh Lào Cai và Dự án xây dựng hệ thống 
hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai năm 2008-2010, tính đến trước 01/4/ 
2015.  

 2.2. Lập biên bản về việc hủy phối Giấy chứng nhận kèm theo bảng thông 
kê chi tiết số phôi Giấy chứng nhận hủy số Seri phát hành các phôi. Trong Biên 

bản phải thể  hiện các nội dung (thời gian, địa điểm tổ chức hủy, thành phần Hội 
đồng tham gia, cách thức hủy phôi Giấy chứng nhận, số lượng phôi Giấy chứng 

nhận đã hủy thông qua biên bản….), các thành phần tham dự thống nhất ký xác 
nhận khi hủy phôi. 

 Hội đồng bàn giao Biên bản hủy phôi Giấy chứng nhận cho Chi cục Quản 
lý đất đai, lưu trữ theo quy định. 

 2.3. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường 
ký xác nhận sau khi hoàn thành việc hủy phôi Giấy chứng nhận. 

 2.4. Đăng tải đầy đủ thông tin về những Seri phôi Giấy chứng nhận đã hủy, 
trên Website của Sở Tài nguyên và Môi trường và báo cáo về Tổng cục Quản lý 

đất đai theo quy định. 
 Việc hủy phôi Giấy chứng nhận được chọn một trong các phương thức sau: 
Cắt ngang phôi, đốt, nghiền nhỏ, làm tan bằng hóa chất hoặc đốt….; phương 

thức hủy phải được thể hiện trong biên bản hủy phôi Giấy chứng nhận. 
 3. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

 3.1. Thời gian: 
 Từ ngày 01/11/2021 đến ngày  05/11/2021: Chuẩn bị các điều kiện hủy 

phôi Giấy chứng nhận. 

Ngày 05/11/2021: Tổ chức hủy phôi Giấy chứng nhận. Nếu đến ngày tổ 

chức hủy phôi Giấy chứng nhận không đảm bảo điều kiện hủy (do thời tiết hoặc 
do các điều kiện bất khả kháng) việc thực hiện tổ chức hủy sẽ được tổ chức vào 

một ngày khác do Hội đồng tổ chức thực hiện quyết định, nhưng không được 
chậm quá ngày 15/11/2021. 

 3.2. Địa điểm tiêu hủy: 
 Tại Trụ sở khối Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, 
đường Đ10, phường Nam Cường, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 

3.3. Biện pháp tiêu hủy: 
Việc hủy phôi Giấy chứng nhận được chọn một trong các phương thức sau: 

Cắt ngang phôi, đốt, nghiền nhỏ, làm tan bằng hóa chất hoặc đốt….; phương 
thức hủy phải được thể hiện trong biên bản hủy phôi Giấy chứng nhận 

 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 4.1. Chi cục Quản lý đất đai   

- Chi cục Quản lý đất đai, lập bảng thống kê chi tiết đến từng số Seri của 
từng phôi Giấy chứng nhận, bàn giao cho Hội đồng tiêu hủy Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất.  
- Hoàn thiện Hồ sơ, thủ tục trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký 

xác sau khi hoàn thành việc hủy phôi Giấy chứng nhận. 
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-  Chi cục Quản lý đất đai chủ trì phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai 
chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phương tiện để phục vụ hủy phôi Giấy chứng 

nhận. 
- Đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và gửi 

báo cáo về Tổng cục quản lý đất đai những Seri phôi Giấy chứng nhận đã hủy. 

4.2. Hội đồng hủy phôi Giấy chứng nhận 
- Tiếp nhận phôi Giấy chứng nhận, bảng thống kê phôi Giấy chứng nhận từ 

Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Lào Cai. 
- Lập Biên bản hủy phôi Giấy chứng nhận cuàng bảng thống kê chi tiết 

phôi Giấy chứng nhận đã hủy lập thành 04 (bốn) bộ phải được lưu trữ trong hồ 
sơ quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận tại Sở tài nguyên và Môi trường, Chi 

cục Quản lý đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lào Cai. 
- Thực hiện tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện việc hủy phôi Giấy chứng nhận bị 
hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai, các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả về 
Sở Tài nguyên và Môi trường./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Lào Cai; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Thanh tra Sở; 
- Chi cục QLĐĐ tỉnh Lào Cai; 
- Văn phòng Đăng ký đất đai; 
- Phòng Tài nguyên và môi trường 
Các huyện, thành phố, thị xã; 
- Lưu: VT, CCĐ. (H.Sơn) 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Bình Minh 

Phó Giám đốc sở TN&MT 
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