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đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh 

 Lạng Sơn, ngày     tháng 01 năm 2020 

                                                      

                          Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Xem xét Báo cáo số 723/BC-STNMT ngày 31/12/2019 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về kết quả công tác Đăng ký đất đai đối với người sử dụng đất và 

người được Nhà nước giao đất để quản lý năm 2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác chỉnh 

lý biến động đất đai, cập nhập cơ sở dữ liệu địa chính đối với các xã đã hoàn 

thành việc đo đạc, lập bản đồ địa chính. Đôn đốc các tổ chức sử dụng đất lập hồ 

sơ kê khai đăng ký đất đai, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các trường hợp đủ điều kiện 

theo quy định. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các thửa đất công chưa 

thực hiện đăng ký đất đai, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

trong năm 2020.   

2. UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, 

UBND cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình, cá 

nhân thực hiện lập hồ sơ đăng ký đất đai. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ sở 

giáo dục trực thuộc lập hồ sơ đăng ký đất đai, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định. Chủ 

động cân đối, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện công tác đăng ký đất đai. Tăng 

cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm đối với các trường 

hợp có vi phạm pháp luật đất đai tại địa phương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc 

và báo cáo kết quả công tác đăng ký đất đai định kỳ gửi Sở Tài nguyên và Môi 

trường theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, 

UBND các huyện, thành phố thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng: KTTH, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (NNT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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