
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ IA TƠI 

Số:         /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Ia Tơi, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Niêm yết công khai về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên  
ông Đặng Hồng Dũng và bà Nguyễn Thị Hiến 

Địa chỉ thửa đất: Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum 
 

Căn cứ Luật đất đai năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật đất đai; 
Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính; 

Trên cơ sở đơn trình báo mất giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Đặng Hồng Dũng, 

Sinh năm 1985 ,CMND số: 125 105 727, Cấp ngày 29/10/2015, Tại công an 
tỉnh: Bắc Ninh – Địa chỉ thường trú: Thôn Thiện Dũ, xã Ninh Xá, huyện Thuận 

Thành, tỉnh Bắc Ninh. 
 Nay Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi Thông báo niêm yết công khai về việc 

mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất đứng tên ông Đặng Hồng Dũng và bà Nguyễn Thị Hiến đến các tổ 

chức, cá nhân và hộ gia đình đang sinh sống trên địa bàn 3 xã Ia Tơi, Ia Dom, Ia 
Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum và thông báo trong toàn huyện cụ thể như 

sau:  
 * Số giấy chứng nhận phát hành: CĐ 537002, số vào sổ cấp giấy chứng 
nhận: CH 00046 do UBND huyện Ia H’Drai cấp ngày 09 tháng 12 năm 2016. 

Ký thay đổi ngày 26/8/2020 bởi Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum theo 
hồ sơ số: 000046.CN.002 mang tên ông Đặng Hồng Dũng và bà Nguyễn Thị 

Hiến đối với: 
- Thửa đất số: 20 MDT 03 ; tờ bản đồ số: Khu QH TTHC huyện 

 - Diện tích: 323,0 m2 (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi ba phẩy không mét 
vuông) 

- Địa chỉ thửa đất: Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. 
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn. 

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. 
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

* Tài sản gắn liền với đất: Không  
Thời gian Thông báo niêm yết hồ sơ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ông Đặng Hồng Dũng và 
bà Nguyễn Thị Hiến là 15 ngày kể từ ngày 02/6/2022 đến 16/6/2022.  

Trong thời gian Thông báo nếu các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình không 

có ý kiến thắc mắc gì thì Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi sẽ xác nhận thủ tục chuyển 



cấp trên cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất cho gia đình theo quy định của Pháp luật./. 

 

Nơi nhận:                                                                            
- Ủy bân nhân dân huyện (thay b/cáo); 
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (đ/biết);                                                            
- Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Ia H’Drai (đ/biết);   
- Trung tâm Văn hóa thể thao và Du lịch huyện;   
- Ủy ban nhân dân các xã Ia Dom và Ia Đal, huyện Ia 
H’Drai:                                                        

- Thông báo trên Đài phát thanh xã;  

- Thôn trưởng các thôn, xã Ia Tơi (T/báo); 

- Gia đình ông Đặng Hồng Dũng và bà Nguyễn Thị 
Hiến; 
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐC-XD. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Nguyễn Phú An 
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