
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /UBND-TH    
V/v tăng cường biện pháp quản lý, 

 sử dụng phôi Giấy chứng nhận  

quyền sử dụng đất 

         Ngọc Hồi, ngày          tháng        năm 2020 

 

Kính gửi:  

 - Phòng Tài nguyên và  Môi trường; 

 - Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ngọc Hồi; 

 - UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Công văn số 3507/UBND-NNTN ngày 30/12/2019 của UBND 

tỉnh về tăng cường biện pháp quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. 

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, đặc 

biệt là trong công tác quản lý phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, để phòng ngừa, hạn chế việc quản lý, sử 

dụng phôi Giấy chứng nhận không đúng quy định của pháp luật, tiềm ẩn các nguy 

cơ gây phức tạp trong quản lý, sử dụng đất.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường; Văn 

phòng Đăng ký đất đai huyện Ngọc Hồi; UBND các xã, thị trấn tăng cường các 

biện pháp quản lý, sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trong đó, cần thực hiện một số việc sau: 

1. Tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh và chỉ đạo sát sao việc quản lý phôi Giấy 

chứng nhận theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 

tháng 5 năm 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, không 

để xảy ra tình trạng sử dụng phôi Giấy chứng nhận tự do, tùy tiện, không có cán bộ 

chuyên trách quản lý, không lập sổ theo dõi sử dụng phôi Giấy chứng nhận hàng 

ngày, không thu hồi các phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng để tổ chức tiêu hủy theo 

quy định. 

2. Trường hợp bị mất hoặc thất thoát phôi Giấy chứng nhận mà chưa xác 

định được nguyên nhân thì phải công khai các seri phôi Giấy chứng nhận bị mất, 

thất thoát trên Website của Sở Tài nguyên và Môi trường và gửi thông báo tới Sở 

Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan 

khác có liên quan như: các tổ chức tín dụng, các cơ quan công chứng, chứng thực... 

để phòng ngừa việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận cho các mục đích vi phạm pháp 

luật. 
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 3. Trường hợp phát hiện có phôi Giấy chứng nhận có số seri bị mất, thất lạc 

thì phải báo ngay cho cơ quan chức năng tại địa phương để có biện pháp xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

4. Có biện pháp tăng cường trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong công tác lập 

hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác ký, phát hành, bàn 

giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm tránh tình trạng giả mạo hồ sơ, 

giấy tờ trong thực hiện nhiệm vụ. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vương Văn Tuyên 
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