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THÔNG TIN CHI TIẾT HỒ SƠ
Trang chủ

(/)

Lĩnh vực Lĩnh vực ngành Tài nguyên & Môi trường
Loại hồ sơ Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân.
Số biên nhận 1971276900241
Ngày nhận 12/03/2019

Ngày hẹn trả 02/04/2019

Ngày hoàn thành 3/21/2019 2:47:25 PM

Tình trạng hồ sơ Trả hồ sơ cho dân

Địa chỉ đăng ký Xã An Tịnh - Huyện Trảng Bàng
Người đứng tên hồ sơ CAO HỒNG THUẬN

Tổ chức

Địa chỉ thường trú
Thông tin liên lạc
Thông tin khác

TIẾN TRÌNH XỬ LÝ

Bước xử lý
1. Vừa tiếp nhận
2. Hồ sơ đang chờ thụ lý
3. Trình lãnh đạo UB phê duyệt

Thời gian xử
lý

Ngày xử
lý

Tiếp nhận - Huyện Trảng Bàng

1

12/03/2019

Thụ Lý Tài Nguyên Môi Trường - Huyện Trảng
Bàng

8

13/03/2019

Trước

Lãnh Đạo UBND Huyện Trảng Bàng

0

21/03/2019

Trước

46

21/03/2019

46

21/03/2019

Người xử lý

4. Hồ sơ đã giải quyết xong, chuyển
trả một cửa
5. Trả hồ sơ cho dân

Tiếp nhận - Huyện Trảng Bàng

Trước
hẹn

Đúng
hẹn

Trễ
hẹn

Đúng
-

https://dichvucong.tayninh.gov.vn/Trang-chu/moduleId/398/ChiTietTraCuu/736908/BienNhan/1971276900241/NguoiDung/0/ThongTin/0/controller/TTHC/action/ChiTietHoSoTraCuu

-

-
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STT Bộ hồ sơ gồm

Xem

1

06 (sáu) bản Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính (đối với những nơi đã có bản đồ địa chính chính quy)
hoặc trích đo địa chính thửa đất (đối với nơi chưa có bản đồ địa chính chính quy)

2

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

3

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Trở về

https://dichvucong.tayninh.gov.vn/Trang-chu/moduleId/398/ChiTietTraCuu/736908/BienNhan/1971276900241/NguoiDung/0/ThongTin/0/controller/TTHC/action/ChiTietHoSoTraCuu
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