
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /VP-KT Lạng Sơn, ngày       tháng 5 năm 2022 

V/v phân bổ kinh phí đối với các 

dự án công tác đo đạc, đăng ký 

đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ 

địa chính và cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất năm 2022 

 

      

Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

Xem xét đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 185/BC-STC ngày 

18/5/2022 về việc đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí đối với các dự án 

công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất năm 2022, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Đồng ý cho Sở Tài chính rút lại Tờ trình số 58/TTr-STC ngày 18/4/2022 

về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho Sở Tài nguyên và Môi 

trường, kinh phí thực hiện các dự án công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở 

dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát soát tiến độ, giá trị khối 

lượng nghiệm thu và nhu cầu kinh phí thực tế của từng dự án đo đạc, đăng ký đất 

đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình UBND tỉnh phân bổ chi tiết cho 

các dự án theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

 các phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (MTH).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều   
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