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THÔNG BÁO 

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất 

 

Kính gửi: Hộ gia đình, cá nhân có sử dụng đất trên địa bàn huyện Gò Dầu 

Ngày 5 tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 

783/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Gò 

Dầu. Sau khi kế hoạch sử dụng đất của huyện Gò Dầu được UBND tỉnh phê 

duyệt, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tham mưu UBND huyện chỉ 

đạo tổ chức niêm yết công khai kế hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện 

tử của huyện Gò Dầu (http://godau.tayninh.gov.vn) và tại trụ sở UBND các xã, 

thị trấn để người sử dụng đất biết thực hiện.  

Tuy nhiên, kể từ khi kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được duyệt cho đến 

nay, theo số liệu cập nhật thống kê tính đến hết tháng 9 năm 2019 trên toàn địa 

bàn huyện chỉ có 532 hộ gia đình, cá nhân đã đến lập thủ tục và được phép 

chuyển mục đích sử dụng đất. Theo chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện được giao 

trong kế hoạch thì diện tích đất ở đô thị chưa thực hiện còn 7,1 ha, đất ở nông 

thôn chưa thực hiện còn 54,67ha, đất thương mại dịch vụ chưa thực hiện còn 

44,92ha, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp chưa thực hiện còn 43,24ha, 

trong khi đó nhu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân là rất lớn. 

Nguyên nhân có thể là do người dân chưa nắm được đầy đủ thông tin nên chưa 

đến lập thủ tục để cơ quan nhà nước xem xét giải quyết. 

Nay phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gò Dầu xin thông báo rộng 

rãi để người dân được biết, trường hợp hợp gia đình, cá nhân có nhu cầu xin 

chuyển mục đích sử dụng đất như đã nêu trên thì vui lòng khẩn trương đến nộp 

hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện (nằm trong khuôn viên 

UBND huyện Gò Dầu) để nơi đây tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho cơ quan có 

thẩm quyền thụ lý xem xét giải quyết. Thành phần hồ sơ nộp gồm 01 bản phô tô 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp qua tiếp nhận hồ sơ nếu vị trí 

phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và không vướng 

đất lúa bảo vệ nghiêm ngặt thì hồ sơ sẽ được giải quyết. 

Thông báo này được phổ biến rộng rãi trên hệ thống truyền thanh từ 

huyện đến xã để người dân được biết./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Đài Truyền thanh huyện; 

- Lưu. 
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