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Số:          /TB-UBND Tân Quy Đông,  ngày 7  tháng 01 năm 2021  
 

THÔNG BÁO 

Về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  

của ông Nguyễn Văn Thương Nghiệp 
 

Căn cứ đơn trình cớ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 

06/01/2021 của ông Nguyễn Văn Thương Nghiệp, sinh năm 1979, CMND số : 

340905643, do công an Đồng Tháp cấp, ngụ số 71, khóm Tân Huề, phường Tân 

Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.  

Nội dung : Thông báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có số phát 

hành CP294576, số vào sổ CS04174, do UBND thành phố Sa Đéc cấp ngày 

18/9/2018, trong đó có thửa số 337, tờ bản đồ số 7, diện tích 547m
2
, mục đích sử 

dụng: đất trồng cây lâu năm 525,5m
2
, đất ở 21,5m

2
. 

Trong lúc di dời đồ đạc làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu 

trên. 

Nay UBND phường Tân Quy Đông thông báo đến các tổ chức, cá nhân 

nào có biết đến hoặc đang giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên của 

ông Nguyễn Văn Thương Nghiệp thì đến trình báo với UBND phường Tân Quy 

Đông. 

Nếu trong thời gian 15 ngày (mười lăm ngày) kể từ ngày 07/01/2021 đến 

hết ngày 22/01/2021, nếu không có tổ chức, cá nhân nào đến trình báo, khiếu nại 

về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên của ông Nguyễn Văn Thương 

Nghiệp, thì UBND phường Tân Quy Đông sẽ lập thủ tục đề nghị cơ quan có 

thẩm quyền xem xét giải quyết theo đúng qui định./. 

Nơi nhận:                                                                     TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ;                                                      KT.CHỦ TỊCH 

- Lưu: VT.                                                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

       Phạm Thị Ngọc Thanh 
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