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THÔNG BÁO
V/v mất giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất hộ bà Huỳnh Thị Tạo 

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013.

Theo đơn ngày 07/10/2022 của bà Phan Thị Thành (con gái bà Tạo) về việc báo 
mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Huỳnh Thị Tạo (đã chết).

UBND xã Tiên Lộc Thông báo niêm yết về việc mất giấy CNQSD đất của hộ 
bà Huỳnh Thị Tạo tại thôn 4, xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước cụ thể như sau: 
          Thông tin thửa đất ghi trong Sổ Địa chính đang lưu giữ tại UBND xã Tiên Lộc:
TT Số tờ bản đồ Số thửa Diện tích (m2)          MĐSD Thời hạn sử dụng
1 20 254 1652 Thổ cư Lâu dài

          Địa chỉ thửa đất:  Thôn 4, xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam 
          Lý do mất: Bị mất thời điểm bà Tạo chết năm 2013, không biết lý do mất.
          Thông báo được niêm yết tại UBND xã Tiên Lộc và nhà sinh hoạt cộng đồng 
thôn 4. 

Thời gian niêm yết 30 ngày kể từ ngày thông báo ban hành. Cá nhân, tổ chức 
có khiếu nại hoặc ý kiến khác liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 
hộ bà Huỳnh Thị Tạo, gửi đơn đến VP-UBND xã Tiên Lộc để được giải quyết. Sau 
thời gian niêm yết, UBND xã Tiên Lộc lập thủ tục hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất 
nói trên theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Phòng TN&MT huyện;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ Tiên Phước;
- Công khai tại trụ sở UBND xã;
- Công khai tại nhà SHCĐ thôn 4;
- Lưu: VT, UBND xã.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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