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THÔNG BÁO
Về việc kê khai, đăng ký đo đạc cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Thăng Phước

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh phê 
duyệt Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
lâm nghiệp 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2026; Quyết định 
số 1295/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND huyện phê duyệt thiết kế kỹ thuật 
và dự toán đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm 
nghiệp trên địa bàn huyện Hiệp Đức;

Ủy ban nhân dân xã Thăng Phước thông báo về việc kê khai, đăng ký đo đạc 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Thăng Phước 
như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất lâm nghiệp trên 
địa bàn xã thuộc trường hợp được cấp Giấy chứng nhận nhưng đến nay chưa được 
cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai đối với đất lâm nghiệp.

2. Thời gian đăng ký và gửi về UBND xã Thăng Phước (qua ông Lương Công 
Hiền, công chức Địa chính - nông nghiệp  xây dựng và môi trường) trước ngày 
07/01/2022.

(Có mẫu Đơn đăng ký kèm theo).

Vậy, yêu cầu Trưởng các thôn thông báo rộng rãi để Nhân dân được biết 
và thực hiện. Sau thời gian trên, mọi vấn đề liên quan đến việc kê khai, đăng ký 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp UBND xã sẽ không xem xét 
giải quyết./.

Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;                           
- CT, PCT UBND xã;
- Các ngành, MT, các đoàn thể xã;
- Trưởng các thôn;
- Cổng TTĐT xã;
- Niêm yết tại UBND xã;
- Lưu: VT, ĐC-XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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