
ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  XÃ CHƯ ĐANG YA                                         Độc lập – Tư do – Hạnh phúc 

 

   Số:23/TB-UBND                                     Chư Đang Ya, ngày 25  tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổng hợp nhu cầu sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn xã 

 

 

Thực hiện Công văn số 3327/UBND-KT ngày 18/8/2021 về việc đăng ký nhu cầu 

sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của UBND huyện Chư Păh. 

Ủy ban nhân dân xã Chư Đang Ya thông báo: 

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn có nhu cầu sử dụng đất trong năm 

2022 như giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất…phải có đơn đề nghị và 

thể hiện cụ thể hiện trạng, vị trí, diện tích, loại đất, số tờ, số thửa đất và các thông tin có 

liên quan. 

Đơn đề nghị nộp về UBND xã trước ngày 30/8/2021. Sau thời gian trên mọi vấn 

đề phát sinh liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu 

hồi đất...để thực hiện các Dự án phát sinh sau này sẽ không được giải quyết. 

Vậy Ủy ban nhân dân xã thông báo các hộ dân trên địa bàn xã được biết và thực 

hiện tốt quy định của pháp luật. 

        

   Nơi nhận:                                                                 TM.UỶ BAN NHÂN DÂN  
- Ban nhân dân các thôn Làng;            CHỦ TỊCH 
- Lưu: VP. 

           

 

 

 

 Nguyễn Văn Nội 
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