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THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng thực hiện thủ tục chuyển mục đích  

sử dụng đất tại thị trấn Xuân An 

 

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nghi Xuân; 

Căn cứ Quyết định số 3452/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nghi Xuân; 

Căn cứ Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND cấp huyện; 

Tính đến thời điểm hiện nay, diện tích được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch 

chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm (đất vườn) sang đất ở 

năm 2021 tại thị trấn Xuân An đã thực hiện hết diện tích được phê duyệt.  

Do vậy, UBND huyện ngừng tiếp nhận hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng 

đất từ đất trồng cây lâu năm (đất vườn) sang đất tại địa bàn thị trấn Xuân An từ 

ngày 09/11/2021.  

Giao UBND thị trấn Xuân An dựa trên nhu cầu của các hộ gia đình, cá 

nhân, tổng hợp, đề xuất  diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất từ đất 

trồng cây lâu năm (đất vườn) sang đất ở trên địa bàn để đưa vào kế hoạch sử 

dụng đất của huyện năm 2022 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, để giải quyết 

nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 

trong năm 2022. 

Vậy, UBND huyện thông báo cho UBND thị trấn Xuân An, Trung tâm 

Hành chính công huyện, các tổ chức, cá nhân liên quan biết thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để b/c); 

- Trung tâm Hành chính công huyện; 
- UBND thị trấn Xuân An; 

- Lưu:   VT, TNMT; 
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