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THÔNG BÁO 
Về việc không cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

 

Ngày 05/9/2019, UBND huyện Chi Lăng nhận được hồ sơ xin chuyển mục 
đích sử dụng đất của ông Trương Văn Quang thường trú tại thôn Lũng Cút, thị 
trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (đơn xin chuyển mục đích sử dụng 
đất đề ngày 05/9/2019. Sau khi kiểm tra, xem xét, UBND huyện Chi Lăng thông 
báo như sau: 

1. Không cho phép ông Trương Văn Quang chuyển mục đích sử dụng đất từ 
đất trồng cây hàng năm khác sang đất ở tại nông thôn đối với 105,7m2 đất thuộc thửa 
đất số 449, tờ số 34 bản đồ địa chính xã Quang Lang, tỷ lệ 1/1.000, lập năm 2004. 

2. Lý do không cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:  

Đến thời điểm hiện tại đã hết chỉ tiêu đất trồng cây hàng năm khác chuyển 
sang đất ở tại nông thôn tại xã Quang Lang theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 
huyện Chi Lăng được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 
2770/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 và Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 
19/8/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 
huyện Chi Lăng nên không có căn cứ để cho phép ông Trương Văn Quang chuyển 
mục đích từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất ở tại nông thôn. 

UBND huyện sẽ ghi nhu cầu chuyển mục đích sử dụng thửa đất số 449, tờ 
số 34 bản đồ địa chính xã Quang Lang, tỷ lệ 1/1.000, lập năm 2004 vào Kế hoạch 
sử dụng đất năm 2020 để làm cơ sở chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2020. 

UBND huyện Chi Lăng thông báo để ông Trương Văn Quang được biết, 
thực hiện./. 

  
 
Nơi nhận: 
- Ông Trương Văn Quang; 
- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện; 
- UBND xã Quang Lang; 
- Lưu: VT, TNMT (06). 
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