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 P.Trần Hưng Đạo, ngày       tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc công khai kết quả kiểm tra, xác định về nhà ở của

Ông Vũ Viết Minh và Bà Vũ Thị Phương.
 tại địa chỉ ngõ 49 Tam Giang  Phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương 

Ngày 01 tháng 11 năm 2022, UBND phường Trần Hưng Đạo nhận được 
bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất của Ông Vũ Viết Minh và Bà Vũ Thị 
Phương, tại địa chỉ ngõ 49 Tam giang phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải 
Dương do chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP Hải Dương lập 
ngày 01/11/2022 chuyển đến để kiểm tra, xác định nguồn gốc, thời điểm, sự phù 
hợp với quy hoạch sử dụng đất và tình trạng tranh chấp, khiếu nại đối với  các 
hộ liền kề với thửa đất cũ 12 thửa mới số 302 tờ bản đồ số 07 diện tích là: 
86.2m² đất , nhà ở 02 tầng, làm cơ sở cho việc thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất và QSH nhà và tài sản khác gắn liền với đất .Sau khi 
kiểm tra hồ sơ địa chính lưu trữ tại phường và xác minh thực tế về nguồn gốc, 
quá trình quản lý, sử dụng và xây dựng nhà ở của  Ông Vũ Viết Minh và Bà 
Vũ Thị Phương tại địa chỉ ngõ 49 Tam giang, nay ông Minh bà Phương có 
đơn xin cấp giấy chứng nhận QSH nhà và tài sản khác gắn liền với đất thửa 
số 302, DT: 86.2m2 tờ B/đ số: 07.UBND phường Trần Hưng Đạo thông báo 
công khai kết quả kiểm tra, xác định về nhà ở của ông Minh bà Phương tại 
địa chỉ ngõ 49 Tam giang đang sử dụng thông báo này tại khu dân cư số 3 và 
trụ sở UBND phường Trần Hưng Đạo, thời gian công khai là 15 ngày.

 Vậy trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 9/11/2022, ai có điều gì cần khai 
báo thêm hoặc khiếu nại thì làm văn bản hoặc đơn khiếu nại gửi đến UBND 
phường Trần Hưng Đạo để kiểm tra, giải quyết. Nếu quá thời hạn trên mọi việc 
khai báo thêm hoặc khiếu nại sẽ không được giải quyết./. 

  
Nơi nhận:

      - UBND thành phố;                                                                                                        
   - Lưu:VP; Cán bộ địa chính phường.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH 

Vũ Ngọc Chiến
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