
















        SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      TỈNH THANH  HOÁ                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI                
                        
          Số:           /VPĐKĐĐ-ĐK&CGCN                     Thanh Hoá, ngày       tháng 9 năm 2021 

V/v huỷ giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đã cấp do bị mất. 

Kính gửi: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Triệu Sơn.            

Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hoá nhận được Công văn số 756/ 

CNVPĐKĐĐ ngày 26/9/2021 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện 

Triệu Sơn về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục huỷ GCNQSD đất đã cấp của hộ 

ông Ngô Xuân Hoàng tại thôn Đại Đồng 3, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn. 

Sau khi nghiên cứu nội dung công văn, căn cứ các quy định của pháp luật, Văn 

phòng Đăng ký đất đai Thanh Hoá có ý kiến như sau:  

Theo nội dung công văn trên, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nêu 

hộ ông Ngô Xuân Hoàng đã được UBND huyện Triệu Sơn cấp 05 giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất ngày 20/6/2004 cho 05 thửa đất nông nghiệp tại xã 

Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn với tổng diện tích 4036m
2
, thời hạn sử dụng đất: 

10/2013. Năm 2007, xã Đồng Thắng thực hiện “dồn điền, đổi thửa”, hộ ông 

Ngô Xuân Hoàng được chia lại diện tích đất nông nghiệp, theo đó được sử dụng 

01 thửa đất nông nghiệp có diện tích 4287,9m
2
. Nay, ông Ngô Xuân Hoàng làm 

thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận cho 01 thửa đất nông nghiệp sau dồn điền 

đổi thửa, tuy nhiên 05 giấy chứng nhận do UBND huyện Triệu Sơn cấp ngày 

20/6/2004 cho 05 thửa đất nông nghiệp trước dồn điền đổi thửa đã bị mất. 

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ, quy định về cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất: “Cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết 

định huỷ Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”. Như vậy, 

trường hợp người sử dụng đất bị mất giấy chứng nhận có yêu cầu cấp lại giấy 

chứng nhận bị mất thì Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan ký quyết định 

huỷ giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận. Tuy nhiên, 

do các thửa đất trên các Giấy chứng nhận bị mất của hộ ông Ngô Xuân Hoàng 

đã được dồn điền đổi thửa sang vị trí mới, theo quy định tại khoản 25 Điều 6 

Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ, cơ quan có thẩm 

quyền quyết định cấp Giấy chứng nhận là UBND cấp huyện. Do đó căn cứ 

phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp được duyệt, đề nghị Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Triệu Sơn báo cáo, trình UBND 

huyện Triệu Sơn cấp Giấy chứng nhận theo thẩm quyền quy định. UBND 

huyện có trách nhiệm thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp hoặc thông báo huỷ Giấy 

chứng nhận đối với trường hợp không thu hồi được Giấy chứng nhận. 



 Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hoá có ý kiến như trên, đề nghị Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Triệu Sơn thực hiện./. 

Nơi nhận:           
- Như trên; 

- PGĐ Sở - Phùng Đình Ảnh (b/c);  

- Lưu: VT, VPĐKĐĐ. 
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