
 

                            

                             

 

 

                       Kính gửi:  

- Các phòng, ban chuyên môn thành phố; 

- U N  c c     ph  n   

 

  

Thực hiện chỉ đạo của U N  tỉnh Kh nh Hòa tại Côn  văn số 

8597/UBND-X NĐ n ày 21/8/2020 về việc triển khai Thôn  t  quy định về hồ 

sơ  iao đất  cho thuê đất  chuyển mục đích sử dụn  đất  thu hồi đất đ ợc  ộ Tài 

n uyên và Môi tr  n    c thực văn bản hợp nhất số 08/V HN-BTNMT ngày 

07/8/2020. 

Về vấn đề này  U N  thành phố có ý kiến nh  sau: 

Yêu cầu các phòng, ban chuyên môn và U N  c c     ph  n  cập nhật văn 

bản và triển khai Thôn  t  quy định về hồ sơ  iao đất  cho thuê đất  chuyển mục 

đích sử dụn  đất  thu hồi đất đ ợc  ộ Tài n uyên và Môi tr  n    c thực văn bản 

hợp nhất số 08/V HN-BTNMT ngày 07/8/2020.    

Đề n hị c c đơn vị n hiêm túc thực hiện./.  

 * Nội dung Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác thực văn bản 

hợp nhất số 08/VBHN-BTNMT ngày 07/8/2020 được đăng tải tại mục Văn bản sao 

y – Cổng thông tin điện tử thành phố Nha Trang http://nhatrang.khanhhoa.gov.vn 
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    Vũ Chí Hiếu 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

      Số:  6659  /UBND-TNMT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

              Nha Trang, ngày 03   tháng 9   năm 2020         

V/v cập nhật văn bản và triển 

khai thực hiện Thôn  t  quy 

định về hồ sơ  iao đất  cho thuê 

đất  chuyển mục đích sử dụng 

đất  thu hồi đất. 
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