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THÔNG BÁO 

Về việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho 

 hộ ông Nguyễn Huy Hồng, thôn Bắc Sơn, xã Kỳ Trung 

 
 

Phòng TNMT tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ ông Nguyễn Huy 

Hồng, CMND số183984332, có vợ là Lê Thị Hương, địa chỉ thôn Bắc Sơn, xã Kỳ 

Trung nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ bà Nguyễn Thị Đại (Phiếu lấy ý 

kiến khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất ngày 27/7/2018) Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số G 242011, số vào sổ 411QSDĐ, ngày cấp 

28/10/1995. 

 Căn cứ quy định tại Khoản 54 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

(sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 82 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP), Phòng Tài 

nguyên và Môi trường thông báo đến bà Nguyễn Thị Đại (người có tên trong GCN 

QSD đất), địa chỉ: thôn Bắc Sơn, xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh được biết về nội 

dung đề nghị của hộ ông Nguyễn Huy Hồng, có vợ là Lê Thị Hương, địa chỉ thôn 

Bắc Sơn, xã Kỳ Trung. Sau thời gian 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo, nếu bà 

Nguyễn Thị Đại không có đơn khiếu nại thì Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ 

tiến hành làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển nhượng theo quy 

định của pháp luật.  

 Đề nghị UBND xã Kỳ Trung thực hiện việc niêm yết công khai thông báo 

này tại trụ sở UBND xã. 

 

Nơi nhận: 
- UBND xã Kỳ Trung; 

- Bà Nguyễn Thị Đại, địa chỉ: thôn Bắc Sơn, xã Kỳ 

Trung, huyện Kỳ Anh; 

- Ông Nguyễn Huy Hồng, địa chỉ thôn Bắc Sơn, xã 

Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh 

- Lưu:VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Giang Đông 
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