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THÔNG BÁO
Về việc niêm yết công khai văn bản thỏa thuận phân chia di sản

 thừa kế của ông Trần Văn Ngọc
 

Ngày 24/05/2022 UBND xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ nhận được thông 
báo niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản của 
văn phòng công chứng Nguyễn Thắng địa chỉ số 9 đường Tây Nguyên, thị Trấn 
Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương về việc thông báo niêm yết việc thụ lý 
công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản của ông Trần Văn Ngọc liên 
quan đến quyền sử dụng đất tại thửa đất số 191, tờ bản đồ 06, quyền sử dụng đất 
có số phát hành D 0647351 do UBND tỉnh Hải Hưng cấp ngày 17/10/1995 
mang tên ông Trần Văn Ngọc, địa chỉ thửa đất tại xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, 
tỉnh Hải Dương. 

Thông báo của văn phòng công chứng Nguyễn Thắng hiện nay được niêm 
yết tại bộ phận một cửa  UBND xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. 
Trong thông báo niêm yết thể hiện những người trong hàng thừa kế thứ nhất của 
ông Trần Văn Ngọc gồm:

1. Bà: Nguyễn Thị Hiến, sinh năm 1943, quan hệ với người để lại di sản là vợ 
ông Trần Văn Ngọc;

2. Ông: Trần Văn Ngà, sinh năm 1967, quan hệ với người để lại di sản là con 
ông Trần Văn Ngọc;

3. Bà: Trần Thị Luyến, sinh năm 1969, quan hệ với người để lại di sản là con 
ông Trần Văn Ngọc;

4. Ông: Trần Văn Phú, sinh năm 1976, quan hệ với người để lại di sản là con bà 
Trịnh Thị Chóe;

5. Ông Lê Đức Chính, sinh năm 1969 quan hệ với người để lại di sản là con ông 
Trần Văn Ngọc;

Ngoài những người có tên trên ông Trần Văn Ngọc không còn ai là vợ, con đẻ, 
con nuôi nào khác.

Vậy UBND xã thông báo để những người có liên quan đến hàng thừa kế 
của ông Trần Văn Ngọc và toàn thể nhân dân được biết, nếu ai có khiếu nại, tố 



cáo gì về thửa đất, về việc tranh chấp hoặc phát hiện dấu giếm người thừa kế của 
ông Trần Văn Ngọc thì liên hệ UBND xã để dừng việc thụ lý hồ sơ công chứng 
văn bản thỏa thuận phân chia di sản của ông Trần Văn Ngọc, trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày niêm yết thông báo nếu không ai có phản ánh kiến nghị gì thì 
UBND xã sẽ xác nhận thông báo để văn phòng công chứng Nguyễn Thắng thực 
hiện công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản của gia đình  ông Trần Văn 
Ngọc theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu: VP.
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