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s&Å359/TB-sTNIvÍT Lai Châu, ngày/I5tháng 6 näm 2021 

THÔNG BÁO 
A• •C A . À , V/V mat phoi giay chtrng nhin quyen str ding ðat, quyen so htru 

nhà r và tàisãn khác gšn lin vói ðt 

Cän cír quy ðjnh tai  Thông ti.x 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 cüa 
B Tài nguyên và Môi tri.ròng quy ðjnh vê giây chímg nhtn quyên sïr dng dât, 
quyên sâ hîíu nhà â và tài sån khác gän liên vái ðât; 

Theo báo cáo s 67/BC-TTKT ngày 1 5 tháng 6 näm 202 1 cúa Trung tâm 
kÿ thut tài nguyên trrc thuc Sâ Tài nguyên và Môi tri.r&ng tinh Lai Châu vê 
vic mât phôi giây chírng nhn quyên sù diing ðât, quyên sâ htru nhà â và tài sãn 
khác gän liên vái ðât dôi vái 04 phôi giây chírng nhn có sô Seri BM 089971, 
BM 089978, BY 179293 vàBY 179296. 

Ð phòng ngùa vic sïr diing phôi Giy chírng nhn ðã bj mt vào các 
miic dích khác vi phm pháp 1ut. Sá Tài nguyên và Môi tri.ràng tinh Lai Châu 
thông báo mât phôi Giây chímg nhn có sô,Seri BM 089971, BM 089978, BY 
179293 và BY 1 79296 ðên các ccr quan, tô chúc, công dân biêt ðê không sïr 
diing, xác nhn các ni dung, các giao djch liên quan dên 04 phôi Giây chímg 
nhn nêu trên. 

Ð nghj Sâ Tài nguyên và Môi tri.ròng các tính, thành ph trrc thuc 
Trung i.rcing thông báo, chi ð.o các cci quan, ðcm vj có liên quan không sir diing, 
xác nh.n các ni dung, các giao djch liên quan ðên 04 phôi Giây chímg nhn 
nêu trên. 

Tri.ràng hqp phát hin có các phôi gi.y chímg nh.n có s phát hành nhu 
trên, ðê nghj các tô chúc, cá nhân báo ngay cho cci quan Công an tai  dja phi.rcrng 
và Sà Tài nguyên và Môi truòng tinh Lai Châu ðê có bin pháp xïr lý theo quy 
ðjnh cúa pháp 1ut. 

Ðja chi liên h: Sâ Tài nguyên và Môi tri.rmg tinh Lai Châu, tng 3, tòa 
nhà F, khu Trung tâm hành chính - chính trj tinh Lai Châu, phuòng Tân Phong, 
thành phô Lai Châu, tinh Lai Châu; din thoai 0213.3791.905. 

Sâ Tài nguyên và Môi truòng xin thông báo./. 
Noinhân: 
- Tông ciic Quãn lý dât ðai (Blc); 
- Sà TN&MT các tinh, thành phô; 
- UBND các huyn, thành phô (tinh Lai Châu);

TÀI NGUVÊN - Cong an tnh Lai Chau; 
- Ngân hàng Nhà niiác Chi nhánh tinh Lai Châu - 
(thông báo trong h thông Ngân hàng); * MOÌ TRU 

- Sà Tu pháp tinh Lai Châu (thông báo ðên các cci 
quan công chúng, chúng thirc); 
- Vän phòng däng ký ðât dai tinh (ðua lên Website - Všn Tính 
cúa Sà, thông báo ðên các Chi nhánh tri,rc thuc); 
- Luu: VT, VPÐKÐÐ, TTKTrN. 
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