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THÔNG BÁO 

Về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của  

hộ bà Trần Thị Thanh – Địa chỉ: khu phố Thiết Đinh Bắc, phƣờng Bồng Sơn 

 

Ủy ban nhân dân phường Bồng Sơn nhận đơn của hộ bà Trần Thị Thanh – sinh 

năm 1941, địa chỉ: khu phố Thiết Đính Bắc, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định về việc báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

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

quyền sử dụng của hộ bà Trần Thị Thanh – sinh năm 1941, tại thửa các thửa đất sau:  

1. Thửa đất số 87, tờ bản đồ số 24, diện tích 774,7m
2
 ( bao gồm 200m

2
 đất ở và 

574,7m
2
 đất trồng cây lâu năm), theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H02126, số 

phát hành AH463637, do UBND huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn) cấp.   

2. Thửa đất số 180, tờ bản đồ số 24, diện tích 775m
2
 đất trồng lúa, theo giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số H02127, số phát hành AH463638, do UBND huyện 

Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn) cấp.   

3. Thửa đất số 64, tờ bản đồ số 35, diện tích 389m
2
 đất trồng lúa, theo giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số H02128, số phát hành AH463639, do UBND huyện Hoài 

Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn) cấp.   

4. Thửa đất số 65, tờ bản đồ số 35, diện tích 670,1m
2
 đất trồng lúa, theo giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số H02129, số phát hành AH463640, do UBND huyện 

Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn) cấp.   

5. Thửa đất số 180, tờ bản đồ số 38, diện tích 830,1m
2
 đất trồng lúa, theo giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số H02130, số phát hành AH463641, do UBND huyện 

Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn) cấp.   

Tại quyển số địa chính số K-2, trang 40 (VN2000) 

 Thời gian công khai: 30 ngày (từ ngày 25 tháng 6 năm 2021 đến hết ngày 24 

tháng 7 năm 2021) 

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

khai tại UBND phường Bồng Sơn và nhà văn hóa khu phố Thiết Đính Bắc. 



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

dụng đất của hộ bà Trần Thị Thanh đã mất nêu trên thì báo cáo cho UBND phường 

Bồng Sơn biết để xem xét giải quyết theo quy định. 

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 Trần Thị Thanh theo đúng quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- CT, các PCT. UBND phường; 

- Trang website phường; 

- Trưởng khu phố Thiết Đính Bắc; 

- Niêm yết công khai; 

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

- Lưu: VT. 
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