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THÔNG BÁO 

Về việc thất lạc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  

và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH Hải Tiên tại xã 

Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận nhận được Công văn số 

2906-2022/CV-HD ngày 29/6/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Casablanca 

Việt Nam về việc giải trình và xin hướng dẫn hồ sơ cho thuê đất và thông tin 

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

gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) do bị thất lạc của Công ty TNHH 

Hải Tiên, với các thông tin sau: 

- Tên tổ chức sử dụng đất: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Tiên;  

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Thuận Thành, xã Thuận Quý, huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 

- Đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cấp 02 Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất mang ký hiệu số AĐ 393061 và AĐ 393062 cùng ngày 

28/4/2006, với các nội dung sau: 

* Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 393061 

+ Thửa đất số: 02, tờ bản đồ số: 00; 

+ Địa chỉ thửa đất: thôn Thuận Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận; 

+ Diện tích: 12.150,0 m
2
; 

+ Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh; 

* Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 393062 

+ Thửa đất số: 01, tờ bản đồ số: 00; 

+ Địa chỉ thửa đất: thôn Thuận Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Thuận; 

+ Diện tích: 7.184,0 m
2
; 

+ Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh; 

Công ty đã đăng ký thông báo thất lạc Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất trên Báo Bình Thuận 03 kỳ (số 7059, 7060 và 7061, từ ngày 11/5 đến ngày 

13/5/2022), đến nay hơn 30 ngày và có đơn cớ mất Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất gửi Công an xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 
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 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận thông báo: 

1. Kể từ ngày ký thông báo này, 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

mang ký hiệu số AĐ 393061 và AĐ 393062 được UBND tỉnh cấp ngày 

28/4/2006 cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Tiên đã bị thất lạc, chưa tìm 

thấy.  

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện được Giấy chứng nhận nêu 

trên, đề nghị thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận, địa chỉ 

số 15, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; số 

điện thoại liên hệ: 02523.833.225. 

3. Sau thời hạn 20 ngày kể từ ngày thông báo này mà không phát hiện 

được 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Giao Văn phòng Đăng ký 

đất đai tỉnh Bình Thuận tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình 

Thuận quyết định hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 393061 và 

AĐ 393062 được UBND tỉnh cấp ngày 28/4/2006 theo quy định. 

Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận:                                                                               
- UBND tỉnh (báo cáo);     

- Sở TNMT các tỉnh trên toàn quốc; 

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh (để thông báo các 

ngân hàng trên địa bàn tỉnh); 

- Sở Tư pháp Bình Thuận (để thông báo đến các 

phòng công chứng); 

- Phòng TNMT các huyện, thị xã và thành phố; 

- VPĐKĐĐ tỉnh và Chi nhánh VPĐKĐĐ các 

huyện, thị xã và thành phố; 

- Trung tâm CNTT Sở TNMT (đăng Website Sở); 

- Cty TNHH Hải Tiên; 

- Cty CPĐT Casablanca Việt Nam; 

- GĐ, PGĐ Sở TNMT; 

- Lưu: VT, CCQLĐĐ. (Khanh)       
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Hữu Minh Tùng 
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