
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:        /VP-KTN 

 

   V/v kiểm tra trình tự, thủ tục 

cấp Giấy chứng nhận quyền quản 

lý, sử dụng nhà đất trụ sở làm 

việc cho Khối Dân vận huyện 

Văn Lãng 

Lạng Sơn, ngày       tháng  02  năm 2020 

                                                      

                                       
                                     Kính gửi: UBND huyện Văn Lãng. 

 

Xem xét Báo cáo số 25/BC-STNMT ngày 20/01/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về kiểm tra lại việc UBND huyện Văn Lãng cấp Giấy chứng 

nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất trụ sở làm việc cho Khối Dân vận huyện 

Văn Lãng, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

Đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao UBND 

huyện Văn Lãng kiểm tra lại trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền quản 

lý, sử dụng nhà đất trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước tại các cơ quan hành 

chính sự nghiệp (viết tắt là Giấy chứng nhận) cho Khối Dân vận huyện Văn 

Lãng. Trường hợp qua rà soát cho thấy việc cấp Giấy chứng nhận nêu trên chưa 

đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 14/1998/NĐ-CP 

ngày 06/3/1998 của Chính phủ về quản lý tài sản, Quyết định số 20/1999/QĐ-

BTC ngày 25/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế quản lý, sử 

dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp và Thông tư số 

122/1999/TT-BTC ngày 13/10/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc kê khai 

đăng ký trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước tại các cơ quan hành chính sự 

nghiệp thì thực hiện thu hồi lại Giấy chứng nhận đã cấp. Đồng thời hướng dẫn 

Khối Dân vận huyện Văn Lãng lập hồ sơ đăng ký đất đai và xin cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; báo cáo, đề xuất 

UBND tỉnh trong tháng 02/2020. 

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

UBND huyện Văn Lãng thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

Các phòng: KTN, KTTH, BTCD, TH; 

- Lưu: VT, KTN (NNT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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