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THÔNG BÁO   

Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  

 
 

 

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-STNMT ngày 10 tháng 10 năm 2022 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BI 259498, 

số vào sổ CH08541 do UBND thị xã Châu Đốc (nay là thành phố Châu Đốc) 

cấp ngày 17/9/2012 cho ông Quách Phong Thạnh, sinh năm 1943, CMND số 

350253453 và bà Tăng Nữ Trinh, sinh năm 1946, CMND số 351188363, địa chỉ 

thường trú đường Nguyễn Đình Chiểu, khóm 4, phường Châu Phú A, thị xã 

Châu Đốc, diện tích 107,9m2, đất ODT, tờ bản đồ số 22, thửa đất số 137, diện 

tích xây dựng 100,74m2, diện tích sàn 282,62m2, kết cấu khung BTCT, tường 

gạch, mái BTCT, cấp 3, tọa lạc phường Châu Phú A, thị xã Châu Đốc.  

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

1. Kể từ ngày 10/10/2022, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BI 259498, số vào sổ 

CH08541 do UBND thị xã Châu Đốc (nay là thành phố Châu Đốc) cấp ngày 

17/9/2012 cho ông Quách Phong Thạnh, sinh năm 1943, CMND số 350253453 

và bà Tăng Nữ Trinh, sinh năm 1946, CMND số 351188363, địa chỉ thường trú 

đường Nguyễn Đình Chiểu, khóm 4, phường Châu Phú A, thị xã Châu Đốc, diện 

tích 107,9m2, đất ODT, tờ bản đồ số 22, thửa đất số 137, diện tích xây dựng 

100,74m2, diện tích sàn 282,62m2, kết cấu khung BTCT, tường gạch, mái 

BTCT, cấp 3, tọa lạc phường Châu Phú A, thị xã Châu Đốc không còn giá trị 

pháp lý, chấm dứt các giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 

luật. 

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất và 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 TP Châu Đốc; 

- Phòng TNMT TP Châu Đốc; 

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

- UBND phường Châu Phú A; 

- VPĐKĐĐ – Chi nhánh Châu Đốc; 

- Ông Quách Phong Thạnh; 

- TT CNTT TNMT (để đăng trên Website); 

- Lưu: VT, hồ sơ. 
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