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Số:          /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc An, ngày      tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO
Quán trình sử dụng đất công thuộc thửa đất số 48, tờ bản đồ số 135 

     Kính gửi:  UBND thành phố Chí Linh.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố Chí Linh về việc xử lý nhà, 
đất trên địa bàn xã ( phường ).

UBND xã báo cáo UBND thành phố Chí Linh nội dung như sau:
Trên địa bàn xã Bắc An có thửa đất số 48, tờ bản đồ số 135, diện tích 503 

m2, có mã đất là DVH, hiện trạng sử dụng đất do UBND xã quản lý là đất trụ sở 
cơ quan, hiệng đang không sử dụng.

Thửa đất số 48, tờ bản đồ số 135 có nguồn gốc đất cụ thể: Đất thuộc của  
Nông trường chè quốc doanh Chí Linh quản lý, năm 2002 khi giải thể Nông 
trường chè quốc doanh Chí Linh diện tích trên được bàn giao về cho UBND xã 
Bắc An, UBND xã Bắc An quy hoạch diện tích trên là nhà văn hóa thôn Trường 
An, Năm 2019 trên địa bàn xã Bắc An sát nhập thôn Trường An và thôn Cổ 
Mệnh là thôn Mệnh Trường, hiện tại nhà văn hóa thôn Mệnh Trường nằm ở vị 
trí thửa đất số 54, tờ bản đồ số 44. 

Do vậy diện tích đất thuộc thửa đất số 48, tờ bản đồ sô 135, diện tích 503 
m2 có mã đất DVH không sử dụng thuộc đất do UBND xã quản lý, để tránh việc 
sử dụng đất không hiệu quả, căn cứ vào thực tế thửa đất trên năm trong khu dân 
cư, UBND xã đề xuất các cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sang 
đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất tăng nguồn thu cho địa phương, cũng như 
việc sử dụng đất có hiệu quả tránh lãnh phí. 

Trên đây là báo cáo công tác quản lý đất đai đối với diện tich đất công do 
UBND xã quản lý báo cáo UBND thành phố và các phòng ban chuyên môn 
thành phố xin hướng chỉ đạo để UBND xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Dương Đức Giang
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