UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 383/UBND-KTN

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2016

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v rà soát, chấn chỉnh việc thực
hiện thủ tục hành chính về đất đai

Kính gửi:
- Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin
và Truyền thông, Tư pháp, Thanh tra tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn;
- UBND các huyện, thành phố;
Thực hiện Công văn số 1415/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21/4/2016 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hành
chính về đất đai, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện,
thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thành
phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức thanh tra công vụ, phát hiện những
cán bộ, công chức nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xử lý
nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Phối hợp với Sở Tư pháp và UBND các huyện, thành phố rà soát các thủ
tục hành chính về đất đai đã ban hành, công bố theo quy định; công khai các thủ
tục hành chính và các loại phí, lệ phí mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản
khác gắn liền với đất phải nộp khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại nơi tiếp nhận
hồ sơ và trả kết quả theo quy định.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền
hình tỉnh, Báo Lạng Sơn và UBND các huyện, thành phố thiết lập, công bố rộng
rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về đường dây nóng tiếp nhận, phản
ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và tình trạng gây nhũng
nhiễu trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất.
- Tổng hợp các nội dung trên, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài
nguyên và Môi trường theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Tỉnh ủy;
- TTr. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng: TH, KTN, TT TH-CB;
- Lưu: VT, (HẠNH).
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