
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  3899 /VP-KTN 

 

V/v thực hiện Đề án “Hoàn chỉnh 
việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp 
Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây 

dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho các 
huyện biên giới” 

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 10 năm 2018 

 

 

                          Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1727/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ 
ngày 27/9/2018 của Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường về 
việc thống nhất thực hiện Đề án “Hoàn chỉnh việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho các huyện biên giới”. Sau khi xem xét, 
đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các 
huyện biên giới nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND tỉnh về địa bàn thực hiện 
Đề án theo đề nghị của Tổng cục Quản lý đất đại tại Công văn trên, hoàn thành 
báo cáo UBND tỉnh trước ngày 07/10/2018. 

2. UBND các huyện biên giới có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản đến 
Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 06/10/2018, để tổng hợp báo cáo 
UBND tỉnh.  

Sao gửi Công văn số 1727/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ trên eOffice. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường và các 
cơ quan liên quan thực hiện./. 
  

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- UBND các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, 
Lộc Bình, Đình Lập. 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: TH, NC. TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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