
HuS'nh Ng9c Hãi 

LC,k  IAMDO 
—s--4;.. , 
sô 

TAI NGUYEN 
vA 

MOTRUONG 
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SO TAI NGUYEN VA MOI TRIXONG Dc Ip - Tr do - Hnh phüc 

S6: L  /TB-STNMT Lam Dng, ngày  O  thangQtnam 202/' 

THÔNG BAO 
A A* .h A . A V/v khong sir diing phoi Giay chtrng nhn b! that 1ic 

Theo báo cáo cüa Van phông Däng k dt dai tinh Lam Dng; qua rà soát 

trong cong tác quãn l, sü diing phôi Giy chirng nhn quy&n sü diving dt, quyn 

so hüu nhà 0 và tài san khác gn lin vOi dt (g9i tt là phôi Giy chüng nh.n) 

trén dja bàn tinh Lam Dng, dn ngày 31/7/2020 có 02 phôi Gi.y chüng nhn bj 

th.t lic 

D phông ngüa vic phôi Giy chüng nhn dã bj tht 1c bj si:r ding lam 

Gi.y chirng nhn giã, SO Tài nguyen và Môi truOng tinh Lam Dng d nghj SO 

Tài nguyen va Môi tnrô'ng các tinh, thành ph trirc thuc Trung rnmg thông báo, 

chi do các ca quan, dan vj Co lien quan không sir dung, xác nhn các ni dung 

lien quan dn 02 phôi Giy chfrng nhn s CS 096801 vã CU 367521. TruOng 

hqp phát hin phôi Giy chüng nhn cO sé sé ri nêu trên, d nghj các t chüc, cá 

nhân báo ngay cho co quan Cong an ti dja phuang và SO Tài nguyen và Môi 

truOng tinh Lam Dng d có bin pháp xO l theo quy djnh cüa pháp lut. 

Trân tr9ng. 

Ghi chi: Thông tin So Tài nguyen và Môi tru'Ong tinh LámDng: 
- Dja chi: Tang 3, Trung tam Hành chInh tçp trung, So 36 Trán Phi, 

phtrô"ng 4, thànhphO Dà Lgt, tinh Lam Dóng. 
- SDT: 0263 3824144.7 

Noinhân: 

- Tng cic QLDD (b/c); 
- UBND tinh (b/c); 
- Sâ TN&MT các tinh, TP thuc TW; 
- Sâ Tu pháp (d thông báo dn cac cc quan cong chirng); 
- Van phOng DKDD (theo dOi chi do f/h); 
- PhOng TN&MT các huyn, TP; 
- Luu: VT, VP (dang Website S& TN&MT). 
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