
UY BAN NHAN DAN 
HUYN DAK GLONG 

S& gj /UBND-VP 

V/v ban hat'Quy djnh v han  mc giao 
dat, cong nh.n quyn sü diing dat; diêu 
kiin tách thfra dat, hgp thira dat và din 

tIch tOi thiêu di.rçrc tách thira dôi vôi trng 
loai dat trén dja bàn tinh Däk Nông 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA V1T NAM 
Dc Ip - Tir do - Htnh phüc 

Dák Glong, ngàyjAháng 01 nàm 2022 

 

KInh giri: 
- Các Phông, Ban, dan vi trrc thuôc UBND huyên; 
- Chi nhánh VPDK dat dai huyn Däk Glong; 
- Uy ban nhân dan các xà. 

Thirc hin Quyêt djnh s 22/2021/QD-LTBND ngày 20/12/2021 ca UBND 
tinh DAk Nông ye vic ban hang Quy djnh ye han müc giab dat, cong nhn quyCn 
sü d1ing dat; diéu kin tách thcra dat, hçp thtra dat và din tIch tôi thiêu ducic tách 
thüa doi vài ttrng loai dat trén dja bàn tinh Däk Nông "co van bàn kè,n theo,). 

U' ban nhân dan huyn Däk Glong chi dao  nhu sau: 

Giao phOng Tài nguyen và Môi tnthng chü tn, ph& hcip vi Chi nhánh 
VPDK dat dai huyn, UBND các xà và các don vj lien quan nghiên c1ru Quyêt djnh 
so 22/2021/QD-UBND ngày 20/12/2021 cüa UBND tinh Dãk Nông. Tharn muu 
UBND huyn thirc hin, djnh k báo cáo két qua theo quy dnh. 

Nhn duc cong van nay, yêu cu các dan vi triu khai thc hindP 

No!nhmn: 
- Nhi.r trên (t/hin); 
- TI Huyn Uy, TT HDND huyn (thay b/cáo); 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- CVP, PCVP HDND-UBND huyn; 
- UBND cácxä; 
- Chi ciii thuë khu vrc Gia nghTa — DGL; 
- Trang Thông tin din tCr huyn; 
- Lixu: VT (Huy). 

 

KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

  

 

Nguyen Van Hop 
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