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TP. Lào Cai, ngày           tháng 3 năm 2023 
     

 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai các hộ gia đình, cá nhân đăng ký giao đất,  
chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023  

của thành phố Lào Cai 
  

Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh 
Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2023 thành phố Lào 

Cai. UBND thành phố Thông báo về việc công khai các hộ gia đình, cá nhân 
đăng ký thực hiện giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng 

đất năm 2023 của thành phố Lào Cai. Nội dung bao gồm: 

1. Danh sách đăng ký thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất 

năm 2023, cụ thể: 
 

STT Xã, phường 
Số trường hợp 

đăng ký CMĐ 

Số trường hợp đăng 

ký giao đất 

1 Phường Bắc Cường 86 0 

2 Phường Bắc Lệnh 55 4 

3 Phường Bình Minh 1 0 

4 Phường Cốc Lếu 23 57 

5 Phường Duyên Hải 113 28 

6 Phường Kim Tân 1 17 

7 Phường Lào Cai 40 34 

8 Phường Nam Cường 31 0 

9 Phường Pom Hán 93 3 

10 Phường Xuân Tăng 16 2 

11 Xã Cam Đường 92 0 

12 Xã Cốc San 45 3 

13 Xã Đồng Tuyển 75 0 

14 Xã Hợp Thành 151 0 

15 Xã Tả Phời 100 0 

16 Xã Thống Nhất 153 112 

17 Xã Vạn Hòa 14 7 

Tổng 1.089 267 

(Có danh sách chi tiết các thửa đất đăng ký kế hoạch sử dụng đất kèm theo)  
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2. Các nội dung công khai: 

- Nội dung: Các thửa đất đã đăng ký thực hiện chuyển mục đích sử dụng 

đất, giao đất năm 2023 của 17 xã, phường thuộc thành phố Lào Cai. 

- Phạm vi: Toàn bộ các xã, phường trên địa bàn thành phố Lào Cai. 

- Địa điểm công khai: Tại trụ sở UBND các xã, phường; Điểm văn hóa, 
điểm sinh hoạt cộng đồng thôn, tổ dân phố; Thông báo trên hệ thống loa truyền 

thanh của xã, phường. 

- Thời gian công khai: Kể từ ngày ký thông báo này. 

3. UBND thành phố giao:  

- UBND các xã, phường: Có trách nhiệm niêm yết công khai Thông báo 

của UBND thành phố, tuyên truyền đến Nhân dân được biết và thực hiện tốt các 
quy định về quản lý, sử dụng đất đai theo quy định. Đồng thời báo cáo kết quả 

thực hiện kế hoạch về UBND thành phố theo quy định. 

- Phòng Văn hóa thông tin: Công khai anh sách chi tiết từng thửa đất các 
hộ gia đình, cá nhân đăng ký thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất 

năm 2023 lên Cổng thông tin điện tử thành phố Lào Cai. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, phường: Khi tiếp 

nhận hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử đụng đất của Nhân dân có tên trong Kế 
hoạch sử dụng đất, căn cứ vào sự phù hợp quy hoạch sử dụng đất, các quy hoạch 

chi tiết xây dựng đô thị (nếu có), kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thẩm tra hồ sơ 
và tham mưu cho UBND thành phố theo đúng quy định. 

- Đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lào Cai: Khi tiếp nhận hồ sơ 
tách thửa của Nhân dân căn cứ vào sự phù hợp quy hoạch sử dụng đất, các quy 

hoạch chi tiết xây dựng đô thị (nếu có), kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thực 
hiện tách thửa theo quy định. 

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, xã phường triển khai thực hiện ./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường;  
- Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh; 
- TT Thành ủy- HĐND thành phố; 
- UBMTTQVN và các đoàn thể thành phố; 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 
- Các phòng, ban của thành phố; 
- Đảng ủy, UBND các phường, xã; 
- Lưu: VT. 

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Hoàng Đăng Khoa 
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