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THÔNG BÁO 

Công khai văn bản phân chia thừa kế QSD đất của ông Phạm Văn Kiện 

sử dụng đất tại Xóm Tâm – xã Liên Minh 
 

Căn cứ Luật đất đai năm 2013 ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 

Căn cứ Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 

Nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

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

          Ngày 03/02/2023, UBND xã Liên Minh nhận được văn bản thỏa thuận 

thừa kế QSD đất của gia đình ông Phạm Văn Kiện với nội dung: Trước khi chết 

ông Phạm Văn Kiện cùng với vợ là bà Phạm Thị Hồi có quyền sử dụng thửa đất 

số 104 tờ bản đồ số 8-II bản đồ địa chính xã Liên Minh lập năm 2004 diện tích 

290m2; loại đất: đất ở nông thôn; thời hạn sử dụng: Lâu dài. Đã được UBND 

huyện Vụ Bản cấp giấy chứng nhận QSD đất ngày 18/12/2004 số seri AC 

710829; số vào sổ cấp giấy chứng nhận số H 1315/1226/2004/QĐ-UB. Giấy 

chứng nhận QSD đất mang tên ông Phạm Văn Kiện và bà Phạm Thị Hồi. Khi 

ông Phạm Văn Kiện chết không để lại di chúc, không chuyển nhượng quyền sử 

dụng thửa đất trên cho ai. 

    Nay gia đình đã thống nhất việc phân chia thừa kế như sau:  

     Để thừa kế toàn bộ quyền sử dụng đất của ông Phạm Văn Kiện nêu trên cho 

con là  Ông Phạm Xuân Tuế                                                 Sinh năm 1975; 

Số CCCD: 0360.7501.8090 cấp ngày 12/08/2021 tại Cục Cảnh Sát QLHC về 

TTXH; 

     Địa chỉ thường trú: Xóm Tâm, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. 

     Đồng thời cũng bằng văn bản này bà Phạm Thị Hồi đồng ý tặng cho toàn bộ 

QSD đất đối với tài sản chung của bà tại mảnh đất nói trên cho con là: 

     Ông Phạm Xuân Tuế                                                 Sinh năm 1975; 

Số CCCD: 0360.7501.8090 cấp ngày 12/08/2021 tại Cục Cảnh Sát QLHC về 

TTXH; 

     Địa chỉ thường trú: Xóm Tâm, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. 

     Ông Phạm Xuân Tuế được toàn quyền trong việc sử dụng và định đoạt quyền 

sử dụng đối với mảnh đất nói trên. 

Để đảm bảo các quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất, Uỷ ban 

nhân dân xã Liên Minh tiến hành thông báo công khai văn bảopn phân chia thừa 

kế QSD đất của ông Phạm Văn Kiện. Thời gian công khai theo quy định của 

pháp Luật là 15 ngày từ ngày 03 tháng 02 năm 2023 đến hết ngày 18 tháng 02 

năm 2023 tại UBND xã Liên Minh, nhà Văn hóa Xóm Tâm, thông báo công 

khai trên đài phát thanh xã Liên Minh. 



Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo này, nếu ai có 

khiếu nại, tố cáo liên quan đến di sản, người để lại di sản, những người thừa kế 

như nêu trên thì xin gửi văn bản khiếu nại, tố cáo về UBND xã qua đồng chí 

công chức địa chính xây dựng môi trường. Số điện thoại: 0962873314. 

Sau 15 ngày niêm yết nếu không nhận được văn bản khiếu nại, tố cáo hợp 

lệ nào về các vấn đề nêu trên thì UBND xã Liên Minh sẽ tiến hành thủ tục theo 

quy định của Pháp luật để thực hiện việc phân chia thừa kế QSD đất của ông 

Phạm Văn Kiệm. 
 

Nơi nhận: 
- Đài phát thanh xã; 

- Xóm Tâm; 

- Lưu VP. 
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