UỶ BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG NGÔ MÂY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13/TB-UBND
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THÔNG BÁO
Về việc đăng ký nhu cầu
chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn phường
Kính gửi: - Tổ trưởng các tổ dân phố;
- Các Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường.
Căn cứ Luật đất đai năm 2013;
Căn cứ Khoản 4, điều 9 của 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 năm 2013;
Thực hiện công văn số 368/UBND-TNMT ngày 03/4/2020 của UBND thị xã An Khê
về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2021-2030;
Để nắm bắt tình hình quản lý đất đai trên địa bàn phường được chặt chẽ, đảm bảo
quyền lợi của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất
theo quy định, tránh tình trạng tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái pháp luật xảy ra.
Nay UBND phường thông báo cho các Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn
phường có nhu cầu về chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất CLN, HNK qua
đất phi nông nghiệp (đất ở, sản xuất kinh doanh, thương mại - dịch vụ...) trên diện tích đất
đang sử dụng đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất, tiếp tục thực hiện đăng ký thường
xuyên tại UBND phường để có cơ sở đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
của phường về UBND thị xã An Khê trước ngày 30/6/2020.
Tổ chức, Hộ gia đình, cá nhân nào không thực hiện việc đăng ký, kê khai theo nội
dung thông báo mọi thắc mắc liên quan đến quyền lợi trong việc sử dụng đất sau này sẽ
không được giải quyết.
Nhận được thông báo này yêu cầu các tổ trưởng tổ dân thông báo cho Tổ chức, hộ gia
đình, cá nhân trong địa bàn tổ biết, thực hiện.
Nơi nhận:
- Đảng ủy-HĐND phường (B/c);
- Như trên;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
Ủy ban nhân
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hoài

dân phường
Ngô Mây
ngomay.ankhe
@gialai.gov.vn
Thị xã An Khê,
Tỉnh Gia Lai
28.04.2020
08:11:02
+07:00
Thương

