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V/V đăng ký nhu câu Xln ^ 

\ChUvể^Y*`..... yên mục đích Sử dụng đât của hộ gia đình, cá nhâ 

Thực hiện công Văn Sổ 74f[JBND-TNMT ngày` 19/0,1/2021 của UBND 
Huyện Sông hình về việc đăng ký nhu cầu Chuyên mục đích đât phải Xín phép của 
hộ gia đình, cả nhân trong kể hoạch Sử dụng đât năm 2021. 
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Phòng Tài nguyên Và Môi trường thông báo đăng ký nhu cầu Xin chuyển 
mục đích Sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Huyện nội dung Cụ thê 
như Sau: ° 

I. Hộ gia đình, cả nhân có nhu cầu xỉn chuyến mục đl'cỈz Sử dụng đất nông 
nghiệp Sang đất Ở, Sang đất sản xuất kỉnh doanh, đất phỉ nông nghiệp khác trong 
"năm 2021 Lỉên hệ với UBND xã, thị trấn nơi có đất xỉn chuyến mục đích đất để 
đăng kỷ. Khỉ đỉ đăng kỷ yêu gầu hộ 'gía đình cá nhâp cung cấp bản pỈ1ô"tô giây 
chlứng nhận quyên Sử dụng đât và các thông tỉnrcụ thê nlzu“.' HỌ` tên ngưộỉ Sử dụng 
đât, 6'1Íỉa chỉ thường trú, Sô điện thoại liên lạc, Sô thửa, tờ bản đô, loại đât trước khi 
chuyến mục đích đất, loại đất Sau khi chuyến mục đích đất, diện tích xỉn chuyến 
muc đích,' 

2. Ĩ71ời gian đăng kỷ đến hết ngày 20/O2/2021, nếu Ỉ1_ô gia đình, cá nhân 
không đăng kỷ thì UBND Huyện không giái quyêt cho phép chuyên mục đích Sứ 
dụng đât của hộ gia đình, cả nhân trong năm 2021 theo quy định. 

Phòng Tài Nguyên Và Môi trường Huyện trân trọng thông báo./. 
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