UBND THỊ XÃ DUYÊN HẢI
PHÒNG TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:147/PTNMT

Duyên Hải, ngày 21 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đăng ký nhu cầu chuyển mục
đích sử dụng đất của hộ gia đình,
cá nhân năm 2022 trên địa bàn
thị xã Duyên Hải

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thị xã Duyên Hải;
- Phòng Văn hóa - Thông tin Thị xã.

Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất 5 năm
thời kỳ 2021 - 2025 tỉnh Trà Vinh;
Thực hiện Công văn số 1644/UBND-NN ngày 06 tháng 5 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp
huyện.
Để có cơ sở tổng hợp, phân bổ và khoanh vùng các khu vực cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã
Duyên Hải, Phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường
thông báo rộng rãi đến Nhân dân trên địa bàn mình thực hiện đăng ký nhu cầu
chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2021 và tổng hợp gửi về Phòng Tài
nguyên và Môi trường Thị xã trước ngày 08/10/2021 (thứ Sáu).
(Đính kèm theo mẫu Thông báo và Đơn xin đăng ký nhu cầu)
Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường quan tâm phối hợp, chỉ đạo thực
hiện, đảm bảo xác định được nhu cầu của Nhân dân trên địa bàn mình trong năm
2022.
Văn bản này được đăng, phổ biến rộng rãi trên Trang thông tin điện tử thị
xã Duyên Hải để người dân có nhu cầu liên hệ Ban nhân dân các Khóm, ấp và
UBND các xã, phường để đăng ký./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND Thị xã (b/c);
- Trang thông tin điện tử Thị xã;
- Lưu: PTNMT.

TRƯỞNG PHÒNG

Lê Đình Trung

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ, PHƯỜNG ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: … /TB-UBND

……., ngày … tháng … năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022
Thực hiện Công văn số …/PTNMT ngày …/9/2021 của Phòng Tài
nguyên và Môi trường thị xã Duyên Hải về việc đăng ký nhu cầu chuyển mục
đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân năm 2021 trên địa bàn thị xã Duyên
Hải.
Ủy ban nhân dân xã (phường) ….. thông báo đến Trưởng Ban nhân dân
các ấp, khóm, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích
sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2022, tiến hành đăng ký tại bộ phận Địa
chính - Xây dựng của UBND xã (phường) trước ngày …/10/2021 (Có Mẫu
đơn đăng ký đình kèm).
Sau thời gian trên, UBND xã (phường) tổng hợp đăng ký nhu cầu trên
địa bàn, báo cáo Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét đưa vào Kế hoạch
sử dụng đất năm 2022 của thị xã, làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện
chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2022.
Đề nghị Trưởng Ban nhân dân các ấp, khóm thông tin rộng rãi đến
Nhân dân nội dung thông báo này./.
Nơi nhận:
- Trưởng Ban nhân dân các ấp, khóm;
- Đài Phát thanh xã (phường);
- CT, PCT UBND xã (phường);
- PTNMT thị xã (đ/b);
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
NĂM 2022
(Mẫu dùng cho Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất)
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường)………………………………
I. THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT:
1. Họ và tên: ...........................................................................................................
2. Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................................
3. Số điện thoại liên lạc: .........................................................................................
II. THÔNG TIN THỬA ĐẤT XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:
1. Địa chỉ thửa đất: .................................................................................................
2. Thông tin thửa đất trên bản đồ địa chính:
- Thửa đất số: ............................................ - Tờ bản đồ số: …………….……….
- Diện tích thửa đất: ......................... - Mục đích sử dụng đất: ………………….
3. Tình trạng pháp lý thửa đất:
- Đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ........................................
- Khác (nếu có): .....................................................................................................
4. Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất:
- Loại đất xin chuyển mục đích sử dụng: ...............................................................
- Diện tích xin chuyển mục đích sử dụng: ..............................................................
III. HỒ SƠ ĐÍNH KÈM THEO ĐƠN:
1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (bản
photo).
2. Sơ đồ, vị trí phần đất xin chuyển mục đích.
Tôi xin đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 với thông tin
nêu trên, đề nghị UBND xã (phường) …………………….. xem xét, tổng hợp
vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Duyên Hải./.
Tiếp nhận của UBND xã, phường
(Ký tên, đóng dấu)
‘

……, ngày …… tháng …… năm 2021
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

