
        ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHƯỜNG HÒA HIỆP TRUNG                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
          Số:        /TB-UBND                    Hòa Hiệp Trung, ngày      tháng 10  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
V/v thu hồi cho thuê đất công ích 5% tại xứ đồng Gò Chày, Hóc Nổ 

 

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 14/12/2020 của UBND phường 
Hòa Hiệp Trung về việc kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng và phương án tổ 

chức đấu giá cho thuê quỹ đất công ích 5% trên địa bàn phường. 

UBND phường thông báo đến toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn phường 

biết một số nội dung sau: 

1. Thời gian để bà con nhân dân sử dụng đất thuê đến hết ngày 31/12/2022 , sau 

thời gian trên UBND phường thu hồi lại toàn bộ diện tích đất công ích 5% mà bà con 
nhân dân thuê của UBND phường sử dụng lâu nay tại xứ đồng Gò Chày, Hóc Nổ. 

2. UBND phường tổ chức đấu giá toàn bộ diện tích đất công ích 5% tại xứ đồng 

Gò Chày, Hóc Nổ. Bà con nhân dân ai có nhu cầu tiếp tục thuê đất công ích 5% tại 02 
xứ đồng trên, gửi đơn xin đăng ký đấu giá thuê đất công ích 5% (Đơn đánh máy hoặc 

viết tay) về tại Bộ phận Địa chính - Xây dựng phường hoặc Trưởng các khu phố. 

UBND phường Thông báo để bà con nhân dân biết./. 

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
Nơi nhận:                     KT. CHỦ TỊCH 

- TT Đảng ủy phường;     PHÓ CHỦ TỊCH 
- TT HĐND phường; 
- Các thành viên UBND phường; 
- Hợp tác xã phường; 
- Đài truyền thanh phường; 
- Các Bộ phận chuyên môn (ĐCXD, TCKT); 
- Trưởng, phó 08 KP (t/c TB);     

- Lưu: VT, UBND.            Nguyễn Thanh Pháp 
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