
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐỒNG LẠC

Số:        /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Đồng Lạc, ngày      tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Đồng Lạc

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định 181/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi 

hành Luật đất đai;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ 

quy định bổ sung về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, 
thực hiện quyền sử dụng đất, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà 
nước thu hồi đất, giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ đơn đề nghị của ông Mạc Đình Tiến, KDC Trụ Thượng, 
phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đề nghị về việc xin 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do chưa được cấp giấy chứng nhận, 
đơn được UBND phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh xác nhận;

UBND phường Đồng Lạc thông báo niêm yết công khai kết quả kiểm 
tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Mạc Đình Tiến, 
thửa đất số 633, tờ bản đồ số 01, diện tích 237,0m2,   tại khu dân cư Trụ Thượng, 
phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

 Địa điểm niêm yết: - Trụ sở UBND phường Đồng Lạc.
                             - Khu dân cư Trụ Thượng.
Thời gian niêm yết: Từ ngày 01/07/2021 đến ngày 01/08/2021.
Trong thời gian niêm yết công khai, mọi ý kiến, thắc mắc liên quan đến 

việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Mạc Đình Tiến xin gửi 
bằng văn bản về UBND phường Đồng Lạc (Qua bộ phận tiếp công dân).

Sau thời gian niêm yết nếu không có ý kiến thắc mắc của tổ chức, cá nhân 
nào liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Mạc 
Đình Tiến, thửa đất số 633, tờ bản đồ số 01, diện tích 237,0m²,  thuộc khu dân 
cư Trụ Thượng, phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, UBND 



phường Đồng Lạc hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố Chí Linh cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Mạc Đình Tiến theo quy định./.                 
Nơi nhận:                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG                           
- Đài truyền thanh phường;                                                 CHỦ TỊCH                     
- Trang TT điện tử phường;                                                                                                                                                   
- Lưu VT.

     Vũ Đình Bẩy
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