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THÔNG BÁO
Về việc công khai bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất
Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy
định về bản đồ địa chính;
Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 quy
định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai;
UBND phường Bồng Sơn nhận được bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất
của bà Nguyễn Thị Ngàn, địa chỉ thường trú: khu phố 6, phường Bồng Sơn do Chi
nhánh văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Hoài Nhơn chuyển đến để thực hiện thủ
tục công khai theo quy định do người sử dụng đất liền kề không có mặt tại địa
phương và không ký xác định ranh giới.
Nay UBND phường Bồng Sơn niêm yết công khai Bản mô tả ranh giới,
mốc giới tại thửa đất số 69B, tờ bản đồ số 14 ( bản đồ 1997), theo bản đồ VN 2000
là một phần thửa đất số 189, tờ bản đồ số 91, địa chỉ thửa đất: khu phố 6, phường
Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Theo quy định thời gian công khai 15 ngày kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2021
đến hết ngày 01 tháng 5 năm 2021, địa điểm công khai tại Trụ sở Ủy ban nhân dân
phường Bồng Sơn, nhà văn hóa khu phố 6.
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo công khai người sử dụng đất
liền kề có khiếu nại hoặc tranh chấp thì liên hệ trực tiếp tại UBND phường Bồng
Sơn để được giải quyết theo quy định.
Sau thời hạn trên mọi việc khai báo thêm hoặc khiếu nại sẽ không được giải
quyết./.
Nơi nhận:
- Trang Website phường Bồng Sơn;
- Trụ sở: UBND phường Bồng Sơn và nhà văn hóa
khu phố 6 (n/y);
- Đài truyền thanh phường (t/b);
- Lưu: VT (5b).
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