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THÔNG BÁO 

Về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  

trên hệ thống loa truyền thanh của xã Kỳ Thư  

 

 Căn cứ đơn khai báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần 

Đình Toàn thôn  Trung Giang, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Điều 77, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính Phủ; 

qua kiểm tra hồ sơ, sổ theo dõi cấp GCN QSD đất, Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thư thông 

báo việc GCNQSD đất của ông Trần Đình Toàn đã bị mất vào năm 2009,  Địa chỉ 

thửa đất: tại thôn  Trung Giang, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trên hệ 

thống loa truyền thanh của xã Kỳ Thư với thông tin như sau: 

 - Tên chủ sử dụng trong GCN QSD đất:  Trần Đình Toàn 

 - Địa chỉ thửa đất: Trung Giang, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

 - Diện tích trong giấy CNQSD đất: 878,0m
2
, trong đó: Đất ở: 200,0 m

2
, đất 

vườn: 678,0m
2
. Thuộc số thửa 476, tờ bản đồ 04/299TTg,  

 Số phát hành: A 652503 số vào sổ: 147 QSDĐ; do UBND huyện Kỳ Anh cấp 

ngày 27/01/1994 

 - Lý do mất bìa:  Năm 2009 do cất giữ không cẩn thận nên đã bị mất. 

Vậy Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thư xin thông báo trên hệ thống loa truyền thanh 

xã cho các tổ chức, cá nhân và các Ngân hàng, quỹ tín dụng đóng trên địa bàn xã nếu 

phát hiện việc mất GCN QSD đất của ông Trần Đình Toàn, không đúng hoặc có 

quyền lợi liên quan đến thửa đất theo GCN QSD đất nói trên thì liên hệ tại UBND xã 

Kỳ Thư và UBND xã Kỳ Thư để giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 

- Ban biên tập truyền thanh xã; 

- Ban Địa chính, Ban Tư Pháp xã; 

- Lưu:VP. 
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