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Số:        /TB-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

       Đồng Môn, ngày      tháng 10 năm 2022. 

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI 

V/v công khai danh sách các trường hợp giao đất nhỏ hẹp cho hộ gia đình, 

cá nhân theo kế hoạch đã được UBND Thành phố phê duyệt. 

 

Căn cứ Luật đất đai 2013 và các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 Chính phủ; Quyết 

định số 725/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê 

duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Hà Tĩnh; Căn cứ kế hoạch 

số 36/KH-UBND ngày 07/3/2022 về việc thực hiện giao, cho thuê đối với các 

thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà 

Tĩnh. 

Căn cứ công văn số 2418/UBND-TNMT ngày 11/10/2022 của UBND 

thành phố Hà Tĩnh về việc bổ sung kế hoạch giao đất đối với các thửa đất nhỏ 

hẹp năm 2022 theo quy định tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 

của Chính phủ; 

Hôm nay, UBND xã Đồng Môn tiến hành niêm yết công khai danh sách 

các trường hợp giao đất nhỏ hẹp cho hộ gia đình, cá nhân theo kế hoạch đã được 

UBND thành phố phê duyệt (có danh sách kèm theo). 

- Địa điểm niêm yết: Trung tâm hành chính xã và nhà văn hóa thôn nơi có 

đất. 

- Thời gian niêm yết là 07 ngày kể từ ngày ra thông báo. Các cá nhân, tập 

thể có ý kiến, kiến nghị các nội dung trên đề nghị trình bày bằng văn bản và gửi 

về UBND xã. Hết thời gian trên, nếu không nhận được ý kiến, kiến nghị nào thì 

UBND xã sẽ tiến hành lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền giao đất nhỏ hẹp 

cho hộ nói trên theo quy định. 

Vậy UBND xã thông báo cho toàn dân được biết./. 

Nơi nhận: 

- CT-PCT.UBND xã; 

- Các thôn : Thanh Tiến, Tiền Tiến, Hòa Bình (niêm yết tại 

hội quán thôn); 

- VT, địa chính (Lưu và niêm yết tại Trung tâm HC xã)./. 
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