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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày      tháng      năm 2022

QUYẾT ĐỊNH 
V/v Thành lập Hội đồng huỷ phôi giấy chứng nhận hỏng

trong quá trình quản lý, in và viết Giấy chứng nhận năm 2022
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 Căn cứ Luật Đất đai 2013 ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ  

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Điều 4 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định về in ấn, phát hành và quản lý việc sử dụng 
phôi Giấy chứng ;

Căn cứ Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND, ngày 24/6/2016 của UBND 
tỉnh, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 
14/2020/QĐ-UBND ngày 19/02/202, Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 
02/4/2021);

 Thực hiện 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 huỷ phôi giấy chứng 
nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận; Công văn 
số 832/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 19/6/2015 của Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ 
Tài nguyên và Môi trường “V/v phát hành, tiếp nhận, sử dụng, quản lý phôi 
Giấy chứng nhận”; Công văn số 1294/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 20/7/2018 của 
Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường "V/v 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".

  Xét đề nghị của Gám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương.

                                       QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng huỷ phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong 
quá trình quản lý, in và viết Giấy chứng nhận trên địa bàn toàn tỉnh, gồm các 
Ông (Bà) có tên sau đây:

- Ông: Nguyễn Trác Trung – Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch Hội đồng;
- Ông: Nguyễn Văn Tiêu - Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hải 

Dương - Phó chủ tịch Hội đồng;
- Ông: Vũ Anh Dũng- Trưởng phòng Quản lý đất đai - Ủy viên;
- Ông: Nguyễn Thanh Cương – Chánh thanh tra – Uỷ viên;
- Ông: Đoàn Văn Thanh – Chánh Văn phòng Sở - Ủy viên;
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- Ông: Nguyễn Xuân Thao – Trưởng Phòng KH-TC- Ủy viên;
- Ông: Trương Trịnh Huy – Phó trưởng phòng Đăng ký cấp GCN thuộc 

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương - Ủy viên.
- Ông: Vũ Quang Hưng - Viên chức - Phòng Hành chính - Tổng hợp 

thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương - Uỷ viên.

Điều 2. 

1. Hội đồng hủy phôi Giấy chứng nhận hỏng có nhiệm vụ thực hiện các 
trình tự, thủ tục hủy phôi Giấy chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật, 
chịu trách nhiệm về kết quả hủy phôi Giấy chứng nhận hỏng; báo cáo Giám đốc 
Sở; Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  2. Hội đồng huỷ phôi giấy chứng nhận hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, 
được phép thành lập Tổ công tác giúp việc và tự giải tán khi hoàn thành nhiệm vụ.

3. Văn bản do Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội đồng hủy phôi Giấy chứng nhận 
hỏng ký được sử dụng con dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch- Tài chính, Giám đốc Văn 
phòng đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương và các Ông (Bà) có tên ở Điều 1 căn cứ 
quyết định thi hành./.
Nơi nhận:                                                                 
- Như Điều 3;
- Trung tâm CNTT (để đăng tải trên Website);                                                                              
- Lưu VT, VPĐKĐĐ, Linh.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Thực
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