
ỦY BAN NHÂN DÂN 
PHƯỜNG HÒA HIỆP TRUNG 

Số:        /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    Hòa Hiệp Trung, ngày      tháng 5 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 
Về việc công bố công khai danh sách hộ gia đình, cá nhân xin chuyển 

mục đích đất đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2022 
(phường Hòa Hiệp Trung – thị xã Đông Hòa) 

 

Thực hiện Thông báo số 649/TB-UBND ngày 18/5/2022 của UBND thị 

xã Đông Hòa về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị 
xã Đông Hòa. 

UBND phường Hòa Hiệp Trung thông báo về việc công bố công khai 
danh sách hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích đất đăng ký kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 (phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa) theo Quyết định 
số 554/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Đông Hòa, cụ thể như sau: 

1. Hồ sơ công khai gồm: 

- Phụ biểu 3: Danh sách hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích đất 

đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (phường Hòa Hiệp Trung – thị xã Đông 
Hòa). 

2. Hình thức công khai: 

Công khai tại trụ sở UBND phường Hòa Hiệp Trung. 

3. Thời gian công bố công khai: 

Trong suốt kỳ Kế hoạch sử dụng đất. 

UBND phường Hòa Hiệp Trung thông báo công bố về việc công bố công 
khai danh sách hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích đất đăng ký kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022 (phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa) để các cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn phường biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Đài truyền thanh phường; 
- Trưởng 08 khu phố; 
- Lưu: VT, ĐC-XD (Duyên). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

    Nguyễn Thanh Pháp 
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