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THÔNG BÁO   

Về việc hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

 
 

 

Căn cứ Quyết định số 1429/QĐ-STNMT ngày 26 tháng 12 năm 2022 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy 02 Trang bổ sung Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất do UBND huyện Châu Thành cấp ngày 02/6/2010, bao gồm:  

- Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BA 

908401, số vào sổ CH06869, thửa đất số 2776, tờ bản đồ số 03, diện tích 

10.018,0m2, đất trồng lúa cấp cho bà Phan Thị Ánh Nguyệt, sinh năm 1985 (Cùng 

sử dụng đất với người khác), đất tọa lạc xã Bình Hòa, huyện Châu Thành;  

- Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BA 

908402, số vào sổ CH01502, thửa đất số 2776, tờ bản đồ số 03, diện tích 

10.018,0m2, đất trồng lúa cấp cho bà Phan Thị Diềm, sinh năm 1949 (Cùng sử 

dụng đất với người khác), đất tọa lạc xã Bình Hòa, huyện Châu Thành.  

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang thông báo: 

1. Kể từ ngày 26/12/2022, 02 Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, bao gồm: Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số 

phát hành BA 908401, số vào sổ CH06869, thửa đất số 2776, tờ bản đồ số 03; 

Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành BA 908402, 

số vào sổ CH01502, thửa đất số 2776, tờ bản đồ số 03 do Văn phòng Đăng ký 

quyền sử dụng đất huyện Châu Thành cấp không còn giá trị pháp lý. 

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện Trang bổ sung Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất nêu trên, đề nghị thông báo cho Văn phòng Đăng ký đất 

đai tỉnh An Giang theo địa chỉ số 837 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình 

Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, điện thoại 02963.953748 để thu 

hồi theo quy định. 

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận:   
- Sở TNMT tỉnh AG; 

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh AG (để thông báo trong 

hệ thống ngân hàng, tín dụng); 

- UBND huyện Châu Thành; 

- Phòng TNMT huyện Châu Thành; 

- Các Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh AG; 

- UBND xã Bình Hòa; 

- VPĐKĐĐ – Chi nhánh Châu Thành; 

- Bà Phan Thị Ánh Nguyệt và bà Phan Thị Diềm; 

- TT CNTT TNMT (để đăng trên Website); 

- Lưu: VT, hồ sơ. 
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