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THÔNG BÁO 

Về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện nhận được Đơn khai báo mất 

GCN của ông Phạm Văn Quỳnh (Con trai của ông Phạm Đình Chiến) địa chỉ xã 

Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh. (Kèm theo Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 14/01/2019 

của UBND xã Kỳ Tân về việc đề nghị Thông báo mất GCN cho hộ gia đình). 

Căn cứ Điều 77, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ; Qua kiểm tra hồ sơ, sổ theo dõi cấp GCN, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện Kỳ Anh Thông báo việc mất GCN của hộ gia đình ông Phạm Văn 

Quỳnh với thông tin sau: 

- Tên chủ sử dụng: Phạm Xuân Chiến (tên thật là Phạm Đình Chiến) 

- Địa chỉ thửa đất: Thôn Trường Lạc, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh. 

- Diện tích theo giấy chứng nhận: 362m
2
, trong đó 200 m

2
đất ở; 162m

2
 đất 

trồng cây lâu năm. 

- Số vào sổ 1068/QSDĐ, Số phát hành D 0512892, cấp ngày 06/4/1995 

- Ly do mất giấy chứng nhận: Do bảo quản không tốt nên bị mất. 

(Có bản chụp GCNQSD đất kèm theo) 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thông báo cho các tổ chức, cá 

nhân và các Ngân hàng đóng trên địa bàn huyện Kỳ Anh và Thị xã Kỳ Anh. Nếu 

phát hiện hộ ông Phạm Văn Quỳnh kê khai mất GCN là không đúng thực tế 

hoặc có quyền lợi liên quan đến thửa đất theo GCNQSD nói trên thì liên hệ tại 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hoặc UBND xã Kỳ Tân để giải quyết. 

Đề nghị UBND xã Kỳ Tân tiến hành niêm yết Thông báo này tại Trụ sở 

UBND xã và Hội trường thôn Trường Lạc. 

Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Thông báo này được niêm yết nếu không 

có ai thông tin phản hồi thì Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND huyện 

Kỳ Anh hủy giá trị pháp lý và cấp lại GCNQSD đất cho hộ ông Phạm Văn 

Quỳnh theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBND xã Kỳ Tân; 

- Lưu: TNMT./. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Giang Đông 
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