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THÔNG BÁO 

Về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

 
 

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; 

Căn cứ Công văn số 888/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 01/8/2011 của Tổng cục 

Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v hủy phôi giấy chứng nhận 

trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận. 

Ngày 23/02/2022, tại Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định (số 08 Hai 

Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) Hội đồng hủy phôi Giấy chứng 

nhận hư hỏng trên địa bàn tỉnh Bình Định (được thành lập theo Quyết định số 

418/QĐ-STNMT ngày 25/7/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

Bình Định về việc thành lập Hội đồng hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hư hỏng trên địa bàn tỉnh 

Bình Định và Quyết định số 565/QĐ-STNMT ngày 10/8/2021 của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội 

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

khác gắn liền với đất hư hỏng trên địa bàn tỉnh Bình Định) đã thực hiện hủy 1.027 

phôi Giấy chứng nhận hư hỏng bằng hình thức cắt ngang và đốt. Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Bình Định đã đăng tải danh sách 1.027 phôi Giấy chứng nhận hư 

hỏng đã tiêu hủy nêu trên trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi 

trường (http://stnmt.binhdinh.gov.vn). 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định thông báo đến Sở Tài nguyên 

và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truy cập vào trang thông 

tin điện tử của Sở tại địa chỉ http://stnmt.binhdinh.gov.vn để tra cứu. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định xin thông báo để Sở Tài 

nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết để 

phối hợp./. 

Nơi nhận: 
- Tổng cục Quản lý đất đai (B/c); 

- UBND tỉnh Bình Định (B/c); 

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trong cả nước; 

- Giám đốc Sở TN&MT (B/c); 

- Chi cục QLĐĐ; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng TN&MT, các huyện, thị xã, thành phố; 

- VPĐK (Đăng Website); 

- Lưu: VT, VPĐK, HN.(110) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

              Trần Kỳ Quang 
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