
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc  

Số:             /UBND-TNMT  Đăk Hà, ngày       tháng      năm  

       V/v tiếp tục rà soát nhu cầu 

chuyển mục đích sử dụng đất 

để đăng ký nhu cầu chuyển 

mục đích sử dụng đất năm 

2023. 

 

 

        Kính gửi:   

  - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; 

  - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1840/STNMT-CCQLĐĐ ngày 07 tháng 7 năm 2022 

của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức thẩm định và phê duyệt Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện; Thông báo số 466-TB/HU ngày 18 tháng 

8 năm 2022 về Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thống nhất chủ 

trương đối với Tờ trình số 166/TTr-UBND ngày 04/8/2022 của UBND huyện; 

 Để đảm bảo việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Hà 

đúng tiến độ theo qui định, sát với nhu cầu sử dụng đất của địa phương trong 

năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đề nghị Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai huyện Đăk Hà, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn triển khai 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện: Rà soát, tổng hợp các 

thửa đất đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và 

các trường hợp đăng ký biến động đất đai (đối với trường hợp không phải xin phép 

cơ quan có thẩm quyền) theo từng đơn vị hành chính cấp xã, gửi về Phòng Tài 

nguyên và Môi trường trước ngày 21/10/2022 để làm cơ sở đánh giá kết quả thực 

hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (trong đó: thể hiện rõ diện tích từng chủ sử 

dụng đất, diện tích cụ thể của các loại đất trước, sau chuyển mục đích đến từng chủ 

sử dụng đất). 

(Có biểu mẫu kèm theo) 

2. Đối với UBND các xã, thị trấn:  

- Qua rà soát báo cáo của Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện, kết quả 

đăng ký nhu cầu chuyển mục đích đối với các loại đất cần chuyển mục đích 

trong năm 2023 do UBND các xã, thị trấn rà soát, đăng ký theo Công văn số 

2160/UBND-TNMT ngày 16/8/2022 còn thấp.  

- Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của nhân dân 

trong năm 2023, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn tiếp tục thông báo 

rộng rãi đến thôn, TDP trên địa bàn để nhân dân được biết, tiếp tục đăng ký 

nhu cầu chuyển mục đích đất trong năm 2023. Kết quả đăng ký đề nghị UBND 

các xã, thị trấn gửi về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện) 

trước ngày 28/10/2022 để tổng hợp. 
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Lưu ý: các thửa đất không đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất để đăng ký 

vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thì trong năm kế hoạch sử dụng đất không được 

cơ quan quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

 

Đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- Phòng TN&MT; 

- LĐ, CV VP; 

- Lưu: VTUB. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thương 
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