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THÔNG BÁO 

Về việc phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  

và tài sản khác gắn liền với đất không có giá trị sử dụng 

 
 

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 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 1294/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 20/7/2018 của Tổng cục 

Quản lý đất đai về việc tăng cường 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.  

Theo Báo cáo số 28/BC-TTKT ngày 22/6/2021 của Trung tâm Kỹ thuật Tài 

nguyên và Môi trường báo cáo về việc mất phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Khi phòng Kỹ thuật – nghiệp vụ 

của Trung tâm tiến hành bóc niêm phong tập phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là phôi giấy 

chứng nhận) có số seri từ CR0145501 đến CR014600 để in Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất phát hiện thiếu 01 phôi có Seri CR014508. Để phòng ngừa việc sử dụng 

phôi Giấy chứng nhận trên vào các mục đích vi phạm pháp luật, Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Ninh Bình thông báo phôi giấy chứng nhận seri CR014508 không 

có giá trị sử dụng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết, không sử dụng, xác 

nhận các nội dung liên quan đến phôi Giấy chứng nhận nêu trên. 

Trường hợp phát hiện phôi giấy chứng nhận có số seri CR014508, đề nghị các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân báo ngay cho cơ quan Công an địa phương và Văn phòng 

Đăng ký đất đai tỉnh Ninh Bình theo địa chỉ: Số 440 Nguyễn Huệ, phường Ninh 

Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; số điện thoại: 02293.889468 để có biện 

pháp xử lý theo quy định của pháp luật. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình thông báo cho các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh được biết, phối hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Tổng cục Quản lý Đất đai (để báo cáo); 

- Đ/c Giám đốc Sở; đ/c Lê Hùng Thắng PGĐ Sở; 

- Sở TNMT các tỉnh, thành phố; 

- TT kỹ thuật Công nghệ địa chính; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Ngân hàng Nhà nước (thông báo cho các tổ chức tín 

dụng); 

- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình (thông báo đến các Tổ 

chức hành nghề công chứng); 

- Công an tỉnh Ninh Bình; 

- Phòng TN&MT các huyện, thành phố; 

- TTCNTT TN&MT (đăng website); 

- TT Kỹ thuật TN & MT; 

- VPĐKĐ, CNVPĐKĐĐĐ các huyện, thành phố; 

- Lưu VT, VPĐKĐĐ(Nga). 
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