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THÔNG BÁO 

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

đã cấp cho bà Phạm Thị Đào và ông Nguyễn Văn Cồn 

 

Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Châu Thành có nhận hồ sơ xin cấp 

lại trang bổ sung kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Phạm Thị 

Đào sinh năm 1959 và ông Nguyễn Văn Cồn sinh năm 1965, địa chỉ thường trú 

tại ấp Bình Phú I, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Lý do cấp 

lại: Trang bổ sung bị mất.  

Để thực hiện thủ tục cấp lại trang bổ sung kèm theo giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất theo quy định, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Châu 

Thành thông báo như sau:  

1. Thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 

- Tên người sử dụng đất: Bà Phạm Thị Đào sinh năm 1959 CMND 

351427645 và ông Nguyễn Văn Cồn sinh năm 1965 CMND 352166306. 

- Địa chỉ: ấp Bình Phú I, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. 

- Thửa đất số 19, tờ bản đồ 42.  

- Tổng diện tích 240.8m
2
, mục đích sử dụng đất: ONT.          

- Địa chỉ thửa đất: xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. 

- Giấy chứng nhận số CH09848 ngày cấp 16/06/2015, số phát hành 

BV.040518. 

* Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận: 

- Ngày 30/06/2016 Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Châu Thành 

chỉnh lý biến động với nội dung: Nhà nước thu hồi 8.8m
2
, diện tích còn lại 



232.0m
2
, thuộc tờ bản đồ số 42, thửa đất số 19, mục đích sử dụng: Đất ở nông 

thôn theo Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 04/04/2016 của UBND huyện 

Châu Thành. 

2. Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày niêm yết tại trụ sở UBND xã Bình 

Hòa, nếu không có ai khiếu nại, tranh chấp về quyền sử dụng đất nêu trên, Văn 

phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Châu Thành sẽ lập thủ tục cấp lại trang bổ 

sung kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Phạm Thị Đào và ông 

Nguyễn Văn Cồn theo quy định, mọi thắc mắc, khiếu nại sau này sẽ không xem 

xét giải quyết.     

3. Tổ chức, cá nhân nào phát hiện hoặc có khiếu nại, tranh chấp liên quan 

đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên thì thông báo cho UBND xã 

Bình Hòa để được xem xét giải quyết.  

Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Châu Thành trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 

- UBND xã Bình Hòa; 

- UBND huyện Châu Thành; 

- Ngân hàng Nhà nước    

  tỉnh An Giang; 
- Các Văn phòng Công chứng  

   trên địa bàn tỉnh An Giang; 

- Sở Tư pháp; 

- Phòng TN&MT; 

- TTCNTT TN&MT; 

- Ban Giám đốc CNCT; 

- Lưu VT,HS.              

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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