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THÔNG BÁO 

V/v không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,  

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị thất lạc 

 

  

 Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

 Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng 

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; 

 Qua kiểm tra, rà soát công tác 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 (gọi tắt 

là phôi Giấy chứng nhận) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; theo Báo cáo số 

91/ĐĐKS-KHTK ngày 26/12/2018 của Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản 

đã phát hiện có 07 phôi Giấy chứng nhận in bị hỏng trong quá trình bảo quản tại 

đơn vị thi công bị thất lạc chưa tìm thấy, gồm sêri số: 

 

BV 345 584 

BV 345 585 

BV 345 586 

BV 345 587 

BV 345 588 

BV 345 589 

BV 345 590 

 

 Để phòng ngừa việc lợi dụng sử dụng trái pháp luật các phôi Giấy chứng 

nhận nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đề nghị Sở Tài 

nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp theo 

dõi, phát hiện cũng như không sử dụng và xác nhận các nội dung liên quan đến 

07 phôi Giấy chứng nhận này. 
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 Đề nghị các cơ quan, tổ chức, công dân nếu phát hiện được phôi Giấy 

chứng nhận có 07 số sêri nêu trên xin thông báo đến Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: Số 01 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn – số điện thoại: 0205.3870327 để xử lý theo 

quy định. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các cơ 

quan, tổ chức, công dân biết và phối hợp thực hiện./. 
 

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

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Công an tỉnh; 

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh (để thông báo 

đến các ngân hàng trên địa bàn tỉnh); 

- Sở Tư pháp (để thông báo đến các Phòng 

công chứng); 

- UBND và Phòng TNMT các huyện, TP; 

- Phòng QLĐĐ; 

- Văn phòng ĐKĐĐ; 

- Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT 

(để đăng tải lên website của Sở); 

- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

                               

đã ký 

 

 

Chu Văn Thạch 
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