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THÔNG BÁO 

Về việc đính chính quyết định số 2871/QĐ - UBND  

ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định  

 

 Do sơ suất trong khâu soạn thảo ban hành Quyết định số 2871/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2020 của UBND huyện về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

hộ ông Nguyễn Văn Chương và bà La Thị Thị Nở; trú tại thôn Nà Pài, xã Đề Thám, 

huyện Tràng Định có sai sót, cụ thể như sau: 

1. Tại Điều 1 của Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 có 

ghi: Cho phép hộ ông Nguyễn Văn Chương và bà La Thị Nở chuyển mục đích 

sử dụng đất tại thôn Kéo Lày, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 

chuyển mục đích sử dụng đất từ “Đất trồng cây hàng năm khác” sang sử dụng 

vào mục đích “Đất ở tại nông thôn”, với diện tích 533,1 m2 trong tổng diện tích 

730,9 m2 tại thửa đất số 259, tờ bản đồ địa chính số 26 xã Đề Thám, huyện Tràng Định. 

Nay Uỷ ban nhân dân huyện đính chính lại là: Cho phép hộ ông Nguyễn 

Văn Chương và bà La Thị Nở chuyển mục đích sử dụng đất tại thôn Kéo Lày, 

xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn chuyển mục đích sử dụng đất từ 

“Đất chuyên trồng lúa nước” sang sử dụng vào mục đích “Đất ở tại nông 

thôn”, với diện tích 533,1 m2 trong tổng diện tích 730,9 m2 tại thửa đất số 259, tờ bản 

đồ địa chính số 26 xã Đề Thám, huyện Tràng Định. 

 2. Các nội dung khác của Quyết định trên không thay đổi. 

 Uỷ ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị và hộ gia đình, 

cá nhân biết, thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận:                                                                 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;  

- Các Phó Chánh VPHĐND-UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

- Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện; 

- Chi cục Thuế khu vực III; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Kho bạc nhà nước huyện; 

- UBND xã Đề Thám; 

- Hộ ông Nguyễn Văn Chương; 

- Lưu: Văn thư, (PTNMT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Lâm 
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