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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp chuyên đề xem xét văn bản quy phạm pháp luận về lĩnh vực đất 

đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Ngày 09/6/2021, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

đã chủ trì cuộc họp xem xét Tờ trình số 234/TTr-STNMT ngày 30/5/2022 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường về việc trình dự thảo Quyết định ban hành giá 

cung cấp dịch vụ công giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Tờ trình số 

235/TTr-STNMT ngày 30/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc 

trình dự thảo Quyết định ban hành quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải 

quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; 

cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tham dự cuộc họp có 

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành: 

Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Cục 

Thuế, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bưu Điện tỉnh Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh 

đạo UBND các huyện. 

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo nội dung cuộc họp, 

ý kiến của thành phần tham dự họp, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh kết luận như sau: 

Việc ban hành giá cung cấp dịch vụ công giải quyết thủ tục đăng ký đất 

đai, tài sản gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn và ban hành quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả 

kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, 

cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để cụ thể hóa nhiệm vụ thuộc trách 

nhiệm của địa phương được giao tại khoản 1 và khoản 19 Điều 1 Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai là cần thiết. Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh cơ bản nhất trí với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tài 

nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo.  

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai rà soát, 

tham mưu xây dựng quy chế chi tiêu, sử dụng giá cung cấp dịch vụ công bảo 
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đảm chặt chẽ, phù hợp với quy định của pháp luật; ký thêm hợp đồng lao động 

để thực hiện thí điểm trong thời hạn 1 năm sau đó tổng kết, đánh giá và đề xuất 

chuyển đổi Văn phòng Đăng ký đất đai sang tự chủ toàn bộ; tăng cường công tác 

tuyên truyền, giải thích rõ mục đích, quan điểm xây dựng giá dịch vụ công, tạo 

điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện dịch vụ; đồng thời hướng dẫn cụ thể 

quy trình thực hiện cho các cơ quan liên quan đến việc giải quyết thủ tục đăng 

ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý tại 

cuộc họp để rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo các Quyết định nêu trên 

trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ để xem xét, thông qua./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như thành phần dự họp; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

 các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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