
    

 

THÔNG BÁO 

V/v niêm yết mất trang bổ sung GCN QSD đất số AD 248195 

của ông Bùi Huy Lan và bà Trần Thị Thu Hiền 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, Văn phòng 

đăng ký đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Ngày 08/9/2020, UBND phường Trần Phú nhận được đơn của bà Trần Thị 

Thu Hiền thường trú tại Tổ dân phố 7, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh về việc xin cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

(GCN QSD) số AD 248195, do UBND thị xã Hà Tĩnh (nay là thành phố Hà Tĩnh) 

cấp ngày 16/9/2005 tại thửa đất số 40, tờ bản đồ số 23 (bản đồ 371) thuộc Tổ dân 

phố 3, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. 

UBND phường Trần Phú thông báo và tiến hành tổ chức niêm yết công khai 

tại nhà văn hóa Tổ dân phố 3 và tại trụ sở UBND phường Trần Phú để lấy ý kiến 

đóng góp về thông tin trang bổ sung GCN QSD đất số AD 248195, tình trạng tranh 

chấp, khiếu nại, cầm cố, thế chấp, góp vốn, các ý kiến khác có liên quan đến đất và 

tài sản gắn liền với đất của ông Bùi Huy Lan và bà Trần Thị Thu Hiền tại thửa đất 

số 40, tờ bản đồ số 23 thuộc Tổ dân phố 3, phường Trần Phú. 

- Thời gian niêm yết 10 ngày: Từ ngày 10/9/2020 đến hết ngày 19/9/2020. 

-  Địa điểm niêm yết: Tại nhà văn hóa TDP 3 và UBND phường Trần Phú. 

Mọi ý kiến thắc mắc, kiến nghị, phản ánh liên quan đến trang bổ sung GCN 

QSD đất số AD 248195 hoặc liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của thửa đất 

nêu trên thì báo cáo bằng văn bản về UBND phường theo địa chỉ: UBND phường 

Trần Phú, số 03, đường Nguyễn Xuân Linh, thành phố Hà Tĩnh để tổng hợp xem 

xét giải quyết theo quy định. 

Hết thời hạn niêm yết, UBND phường Trần Phú sẻ tổng hợp các ý kiến phản 

ánh (nếu có) và đồng thời báo cáo các cơ quan liên quan, tiến hành lập hồ sơ cấp 

lại trang bổ sung GCN QSD đất cho ông Bùi Huy Lan và bà Trần Thị Thu Hiền 

theo quy định của pháp luật./. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TRẦN PHÚ 

 

Số:         /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Phường Trần Phú, ngày     tháng 9 năm 2020 

Nơi nhận:         
- UBND thành phố;     

- VP ĐK đất đai chi nhánh TPHT-Cẩm xuyên;         
- Chủ tịch, PCT. UBND; 
- Công chức Địa chính-XD;                                        

- Tổ trưởng dân phố 3;              

- Bà Trần Thị Thu Hiền ở TT Hương Khê;  

- Lưu: VT, ĐCXD.    

          

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Trần Quốc Toản 
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