
           UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 XÃ ĐĂK PNE                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

              Số:      /TB-UBND                          Đăk Pne, ngày 25 tháng 08 năm 2022 

 

                                                        THÔNG BÁO 

V/v niêm yết công khai hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ,  

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

   

Kính gửi:   - Trung tâm TT-VH-DL&TT huyện; 

                    - Ban quản lý thôn 2, xã Đăk Pne;  

                  - Các hộ gia đình, cá nhân liên quan. 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ 

về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về 

việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất; 

Xét đơn xin cấp giấy chứng nhận QSD đất của hộ gia đình ông A Hrong và bà Y Ba 

đang sử dụng đất tại thôn 2, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum;  

Để có cơ sở lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp 

luật, 

Uỷ ban nhân dân xã Đăk Pne thông báo như sau:  

1. Niêm yết công khai hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (có danh sách kèm theo). 

2. Sau 15 ngày kể từ ngày ra thông báo. Hộ gia đình và cá nhân nào có ý kiến thắc 

mắc về các thửa đất trên, thì gửi đơn hoặc ý kiến tại UBND xã Đăk Pne (qua cán bộ địa 

chính) để UBND xã thẩm tra giải quyết. Sau thời gian nêu trên UBND xã Đăk Pne sẽ 

không tiếp nhận, xử lý các ý kiến kiến nghị liên quan đến nội dung trên. 

Đề nghị Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện thông báo rộng rãi nội dung Thông 

báo này trên các khung giờ phát sóng để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết. 

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở UBND xã, các điểm sinh hoạt khu dân cư 

thôn 2, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. 

Uỷ ban nhân dân xã Đăk Pne thông báo để các cơ quan đơn vị liên quan; Ban quản 

lý thôn 2 và các hộ gia đình, cá nhân liên quan biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:                                               TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- Như trên (b/c);                               CHỦ TỊCH 
- Lưu VT; 

- CBVHTT xã (Đăng trang TTĐT xã). 

                           

 

                                                                                             Nguyễn Thanh Sơn 
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