
ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHƯỜNG THÁI HỌC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
Số:         /TB-UBND      Thái Học, ngày        tháng       năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc mất trang bổ sung kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Kính gửi : 
       - UBND thành phố Chí Linh;
       - Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Chí Linh;
       - Các ngân hàng trên địa bàn thành phố Chí Linh;
       - Quỹ tín dụng nhân dân Thái Học.

Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013;
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;
Xét đơn đề nghị cấp lại trang bổ sung kèm theo giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất của bà Đặng Thị Toan:
Đặng Thị Toan, sinh năm 1967
Căn cước công dân số: 030167002413 do cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư cấp ngày 29/3/2018
Hộ khẩu thường trú: phường Thái Học, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương 
Bà Toan đã có đơn đề nghị về việc xin cấp lại trang bổ sung kèm theo 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do mất trang bổ sung kèm theo giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 
1206, cấp ngày 14/7/1999  mang tên ông Dương Văn Thắm tại thửa đất số 36, tờ 
bản đồ số 06, diện tích 963 m2 

Ủy ban nhân dân phường Thái Học thông báo với Văn phòng đăng ký 
quyền sử dụng đất thành phố Chí Linh, các ngân hàng trên địa bàn thành phố 
Chí Linh, Quỹ tín dụng nhân dân, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường Thái 
Học nắm được. Nếu tổ chức, cá nhân nào có liên quan tới trang bổ sung kèm 
theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên thì phản ánh về UBND phường 
Thái Học kể từ ngày công khai niêm yết thông báo trong thời gian 30 ngày từ 
ngày 21/6/2022 đến 20/7/2022.



Nếu hết thời gian niêm yết công khai UBND phường không nhận được 
phản hồi của các tổ chức, cá nhân nào thì UBND phường Thái Học lập hồ sơ 
trình cấp có thẩm quyền cấp lại trang bổ sung kèm theo giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất theo quy định. Những khiếu nại sau thời gian trên sẽ không được 
giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bà Đặng Thị Toan;
- Lưu: VP.

TM. UBND PHƯỜNG THÁI HỌC
      KT. CHỦ TỊCH
     PHÓ CHỦ TỊCH

      Vũ Thị Hương 
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