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THÔNG BÁO 
Về việc khai nhận di sản thừa kế của người quá cố là 

ông Nguyễn Văn Hóa tại thôn Đại Hà, xã Hà Kỳ

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13, ngày 24/11/2015;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 
năm 2013;

Sau khi Ủy ban nhân dân xã Hà Kỳ đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ khai 
nhận di sản thừa kế của người quá cố là ông Nguyễn Văn Hóa.

Để đảm bảo đúng quy định của Pháp luật cho việc chứng thực Văn bản 
thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, Ủy ban nhân dân xã xin thông báo công 
khai Văn bản phân chia di sản thừa kế về việc thỏa thuận phân chia di sản của 
người quá cố là ông Nguyễn Văn Hóa để lại trong 15 (mười lăm) ngày, kể từ 
ngày 05/12/2022 đến hết ngày 26/12/2022.

Trong thời hạn công khai 15 (Mười lăm) ngày theo quy định, nếu có khiếu 
nại, tố cáo về việc bỏ sót, giấu giếm người được hưởng di sản; bỏ sót di sản; di 
sản không thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người để lại di sản; (Mọi  
khiếu nại, tố cáo … được gửi đến Ủy ban nhân dân xã Hà Kỳ xem xét, giải 
quyết, để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người được hưởng di 
sản). 

(Có Văn bản thỏa thuận phân chia di sản bằng quyền sử dụng đất tại Trụ 
sở UBND xã Hà Kỳ, nhà văn hóa thôn Đại Hà).

Địa điểm công khai : Tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hà Kỳ và nhà văn 
hóa thôn Đại Hà thông báo trên Đài phát thanh xã Hà Kỳ.

Cơ quan tiếp nhận ý kiến: Văn phòng một cửa UBND xã Hà Kỳ.
Thời gian tiếp thu ý kiến: Từ ngày kể từ ngày 05/12/2022 đến hết ngày 

26/12/2022.
Khi hết thời hạn niêm yết nếu không có khiếu nại, tố cáo thì Ủy ban nhân 

dân xã Hà Kỳ sẽ tiến hành các thủ tục để chứng thực Văn bản phân chia di sản 
theo quy định pháp luật. Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) sau ngày UBND xã 
chứng thực sẽ do tòa án xem xét giải quyết theo quy định pháp luật./.

Nơi nhận:
- Đài phát thanh xã (để thông báo công khai);
- Trưởng thôn (để thông báo công khai);
- Lưu hồ sơ.
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