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V/v thông báo v Giy chüng nhn bj mat.
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- S& Tir pháp Thành phô $1J4Jnh;
- S& Xãy dtrng Thành phôiio Cm Mmli;,- Sô Tài Nguyen và Môi trirong TP. HCM;
-Van Phông Dang k dat dai TP. HCM;
- Trung tam Thông tin và ttr van cong chmrng;
- Uy ban nhân dan Phtrông 7Qun 5.
Chi nhánh Van phông Däng k' dat dai Qun 5 có nhn ho so dé nghj cap 1i Giây
chrng nhn quyên sü ding dat, quyên sâ hitu nhà a và tài san khác gàn lien vài dat (do bj
mat Giây chrng nhn) dôi v&i can nhà so 418/4C &r?mg Trãn Phá, Phumg 7, Quãn 5.
Qua kiCm tra ho so, Chi nhánh Van phông däng k dat dai Qun 5 ducic biêt:
Can nhà so 41 8/4C duang Trân Phü, Phuông 7, Quân 5 duqc Uy ban nhãn dan Qun 5
cap Giây chIrng nhn quyên so hthi nhà 0 và quyên sü dpng dat ô so 797742732202862, ho
so gôc s 2767/2007/UB.GCN ngày 12 tháng 11 näm 2007 cho ông bà Hoàng Trung — Mai
Thj Kim Thai.
Ngày 10 tháng 03 nãm 2020, ông bà Hoàng Trung — Mai Thj Kim Thai có Don cO
mat bàn chInh Giây chirng nhn nêu trén, Cong an PhuOng 7 Qun 5 xác nhn có den trmnh
báo.
Nay Chi nhánh Van phông Däng k' dt dai Qun 5 thông báo d&i SO Tu pháp; SO
Xây dung, So Tai nguyen va MOi trucing Thanh phô, Van phong Dang ky dat daLThanh phô,
Trung tam Thông tin và Ti.r van Cong chCrng và Uy ban nhân dan Phu?mg 7 Quân 5 biêt d
phOi hcip, quân l' Giây ching nhn bj mat néu trén, trong th0i gian Chi nhánh Van phông
clang k dat dai Quân 5 tham muu Van phông Däng kr dat dai Thành phô xem xét hüy Giây
chimgnhn.
Dê ngh Trung tam Thông tin và Tir van Cong chirng ho trçi kiêm tra thông tin giao
djch trên h thông thông tin cOng chirng và cho biêt: Den nay can nhà so 418/4C dixOng Trãn
Phü, Phu&ng 7, Qun 5 do ông bà Hoàng Trung — Mai Thj Kim Th&i dirng ten chü sO httu có
thrc hin giao djch (chuyên nhuqng, tng cho...) khOng. Tra0ng hcip nêu có giao djch thI cho
biêt vao thOi diem nào (Vui lông phüc clap trong thôi gian 5 (nAm) ngày kê tfr ngày phát hành
van ban theo quy djnh ti Khoãn 3 Diêu 70 Nghj dnh 43/2014/ND-CP ciia Chmnh phü. Sau
th&i gian 5 (näm) ngày, Chi nhánh Van phông clang k dat dai Qun 5 khOng nhn ducic Van
ban phüc clap thI Chi nhánh van phông clang k dat dai Qun 5 së tham mini cap li Giây
chirng nhn dOi vOi can nhà trén theo quy djnh).
Rat mong 5ir h trg cüa qu' cci quan./.
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