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THÔNG BÁO  

Về việc mất phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất. 

 
 

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của 

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; 

Xét đề nghị của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tại Công văn số                 

927/VPĐKĐ ngày 05 tháng 7 năm 2021 Về việc mất phôi Giấy chứng nhận 

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

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi thông báo mất 01 phôi 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất có số sêri DC 135921 đến các cơ quan, tổ chức, công dân được biết 

để ngăn chặn và phòng ngừa việc làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả. 

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, công dân nếu phát hiện được phôi Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất có số sê ri trên báo ngay cho cơ quan Công an địa phương và Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi theo địa chỉ số 163 Hùng Vương, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại 0255 3713199 hoặc 091.4043222. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi xin thông báo đến các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân để biết và phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Tổng cục Quản lý đất đai (báo cáo); 

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố; 

- Công an tỉnh Quảng Ngãi; 

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi (để 

thông báo cho các ngân hàng trên địa bàn tỉnh); 

- Sở Tư pháp (để thông báo cho các Văn phòng 

công chứng, phòng công chứng); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm công nghệ thông tin TN&MT (đưa 

tin trên trang Web của Sở); 

- Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố; 

- VP Sở, VPĐKĐĐ tỉnh và các Chi nhánh; 

- Lưu VT.   

Q. GIÁM ĐỐC 

 
Nguyễn Đức Trung 
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