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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 bị hỏng. 

 

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

Theo Báo cáo số 152/BC-VPĐKĐĐ ngày 10/9/2020 của Văn phòng đăng ký đất 

đai về việc mất phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất bị hỏng. Theo đó Văn phòng đăng ký đất đai báo cáo trong quá 

trình lưu giữ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Trà Cú bị thất lạc 01 phôi Giấy 

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

đất bị hỏng có số sêri CQ 628739 do trong quá trình duy chuyển từ nơi làm tạm về nơi 

làm việc chính thức. 

Để phòng ngừa việc sử dụng phôi giấy bị thất lạc để làm Giấy chựng nhận giả, Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh thông báo mất phôi Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số sêri CQ 628739 đến 

các cơ quan, tổ chức, công dân được biết để ngăn chặn sự lợi dụng và phòng ngừa việc 

sử dụng phôi giấy bị mất để làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

Trường hợp cơ quan, tổ chức, công dân nếu phát hiện phôi Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số sêri nêu trên, đề 

nghị báo ngay cho Công an địa phương và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh 

theo địa chỉ số 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh 

Trà Vinh, số điện thoại liên hệ 02943.840.280 để có biện pháp xử lý theo quy định của 

pháp luật. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh xin thông báo./. 

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

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố thực thuộc Trung ương; 

- Công an tỉnh Trà Vinh;  

- NHNN Chi nhánh tỉnh Trà Vinh; 

 (để thông báo đến các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh);  

- Sở Tư pháp (để biết); 

- 07 Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- BLĐ Sở;  

- Ban Biên tập Trang TTĐT Sở (để đăng trên CTTĐT Sở);  

- Lưu: VT, VPĐKĐĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vạn Kha                
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