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Số: 145/TB-UBND Tân Quy Đông, ngày 06  tháng 4 năm 2020  
 

THÔNG BÁO  
 

V/v niêm yết công khai biên bản đo đạc 
 chỉnh lý bản đồ địa chính của ông Phạm Minh Sơn 

 
Căn cứ khoản 2, Điều 8 của thông tư số 33/2017/TT-BTNMT, ngày 

29/9/2017 của bộ Tài nguyên và Môi trường qui định sữa đổi, bổ sung một số 

điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai. 

Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông có nhận Biên bản đo đạc chỉnh lý 

bản đồ địa chính ngày 26 tháng 03 năm 2020 (thuộc thửa đất số 41, tờ bản đồ số 

30, đất tọa lạc tại khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông) của ông Phạm Minh 

Sơn, ngụ số 16, khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, do 

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sa Đéc xác lập.  

Nay UBND phường Tân Quy Đông thông báo niêm yết Biên bản đo đạc 

chỉnh lý bản đồ địa chính ngày 26 tháng 03 năm 2020 (thuộc thửa đất số 41, tờ 

bản đồ số 30, đất tọa lạc tại khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông) của ông 

Phạm Minh Sơn, ngụ số 16, khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông, thành phố 

Sa Đéc, do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sa Đéc xác lập.   

Thông báo này được thông báo trên trạm truyền thanh của phường và công 

khai niêm yết tại UBND phường Tân Quy Đông trong thời gian 15 ngày kể từ 

ngày 06 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 21 tháng 4 năm 2020. 

Người không đồng ý với Biên bản đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính thửa 

đất nêu trên của ông Phạm Minh Sơn, thì gửi đơn đến UBND phường Tân Quy 

Đông. Sau thời gian nêu trên mọi sự tranh chấp, khiếu nại đối với biên bản đo 

đạc chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất nêu trên Nhà nước sẽ không xem xét giải 

quyết./. 

Nơi nhận:                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Trạm truyền thanh phường (thông báo);                                                 PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chi nhánh VPĐKĐĐ;  
- Lưu: VT. 
                        
                                                                                                            Phạm Thị Ngọc Thanh 
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