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THÔNG BÁO
Công khai về việc mất Trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Đinh Thị Tảo 

tại thôn Mỹ Ân, xã Văn Tố, huyện Tứ  Kỳ, tỉnh Hải Dương

Kính gửi:   Ủy ban nhân dân xã Văn Tố.

Căn cứ vào đơn đề nghị ngày 24 tháng 02 năm 2023 của bà Nguyễn Thị Hiền 
(con gái ruột bà Đinh Thị Tảo) về việc mất và đề nghị cấp trang bổ sung giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất.

UBND xã Văn Tố thực hiện việc công khai thông báo về việc mất trang 
bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn 
liền với đất của bà Đinh Thị Tảo như sau:

Ngày 26 tháng 10 năm 2018, bà Đinh Thị Tảo có thế chấp bằng quyền sử 
dụng đất tại quỹ Tín dụng nhân dân Tiên Động theo hợp đồng thế chấp quyền sử 
dụng đất số 02.319/HĐTC. Đến ngày 25 tháng 10 năm 2021 bà Tảo đã tất toán 
phần nợ được đảm bảo bằng tài sản đảm bảo như trên. Văn phòng đăng ký 
quyền sử dụng đất huyện Tứ Kỳ cấp trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tài sản thế chấp là 
QSD đất cụ thể như sau:

- Tên chủ sử dụng đất: bà ĐINH THỊ TẢO
- Thửa đất số: 271; Tờ bản đồ số: 31.
- Địa chỉ thửa đất: thôn Mỹ Ân, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
- Số phát hành GCN: CV 500223, số vào sổ CH 01476 do UBND huyện 

cấp ngày 28/6/2018.
* NHỮNG THAY ĐỔI SAU KHI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Ngày, 
tháng, năm Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý

Xác nhận của 
cơ quan có 
thẩm quyền

25/10/2018 Thế chấp bằng quyền sử dụng đất (HĐTD số 
02.319/HĐTD ký ngày 26/10/2018 tại quỹ tín 
dụng nhân dân Tiên Động. Tất toán ngày 
25/10/2021 với quỹ tín dụng nhân dân Tiên Động.

Do sơ xuất trong quá trình quản lý sử dụng, bà Đinh Thị Tảo đã để mất 
trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 



khác gắn liền với đất nêu trên tại địa bàn thôn Mỹ Ân, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, 
tỉnh Hải Dương. Gia đình bà Tảo cam đoan không sử dụng trang bổ sung giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất nêu trên sử dụng vào mục đích nào khác.

UBND xã Văn Tố thông báo công khai trên đài truyền thanh xã, niêm yết 
tại trụ sở UBND xã Văn Tố và niêm yết tại nhà văn hóa thôn Mỹ Ân trong thời 
gian 30 ngày từ ngày 14/3/2023 đến hết ngày 13/4/2023. Trong thời gian  thông 
báo công khai, cá nhân, tổ chức, cơ quan nào có ý kiến, phát hiện gì về thông 
báo công khai mất trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất  đề nghị trình báo với UBND xã Văn 
Tố trước ngày 13/4/2023.

Hết thời hạn nêu trên mà không cá nhân, tổ chức hay cơ quan nào có ý 
kiến, phát hiện chuyển đế UBND xã Văn Tố thì UBND xã Văn Tố sẽ hướng dẫn 
bà Nguyễn Thị Hiền (con gái ruột bà Đinh Thị Tảo) lập hồ sơ cấp trang bổ sung 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất theo quy định của Pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận: 
- Đài truyền thanh xã;
- Lãnh đạo thôn Mỹ Ân;
- Lưu hồ sơ địa chính;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn
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