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THÔNG BÁO 

Về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của  

hộ bà Võ Thị Huế – Địa chỉ: khu phố 1, phƣờng Bồng Sơn 

 
Ủy ban nhân dân phường Bồng Sơn nhận đơn báo mất giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất của bà Võ Thị Huế - sinh năm 1942, địa chỉ thường trú: khu phố 1, phường Bồng 

Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.  

 Nay UBND phường Bồng Sơn thông báo công khai về việc mất giấy chứng nhận 

quyền sử dụng của hộ bà Võ Thị Huế – sinh năm 1942, tại thửa đất số 184, tờ bản đồ số 09 

( bản đồ 1997), diện tích 398m2 (trong đó: đất ở 200m2 + đất vườn 198m2) theo giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số 02019/A15 do UBND huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài 

Nhơn) cấp ngày 12/6/1997, thuộc khu phố 1, phường Bồng Sơn , thị xã Hoài Nhơn. Tổ 

chức, hộ gia đình và cá nhân nào nhặt hoặc phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

của hộ bà Võ Thị Huế đã mất nêu trên thì báo cáo cho UBND phường Bồng Sơn biết để 

xem xét giải quyết theo quy định. 

 Thời gian công khai: 30 ngày ( từ ngày 17 tháng 02 năm 2021 đến hết ngày 19 

tháng 3 năm 2021).  

 Địa điểm công khai: Trang Website UBND phường Bồng Sơn; niêm yết công khai 

tại UBND phường Bồng Sơn và trụ sở khu phố 1. 

Nếu hết thời gian trên mà không có ý kiến phản ảnh hoặc không có ai phát hiện giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất trên thì UBND phường Bồng Sơn sẽ lập thủ tục đề nghị cấp 

có thẩm quyền xem xét hủy và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất cho hộ bà 

Võ Thị Huế theo đúng quy định. 

 
Nơi nhận: 

- CT, các PCT. UBND phường; 

- Đài truyền thanh phường (TB); 

- Trưởng khu phố 1; 

- Niêm yết công khai; 

- Hộ gia đình, cá nhân có đơn báo mất; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƢỜNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Lƣơng 
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