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Chi Lăng, ngày  14 tháng 12 năm 2020 

 Kính gửi:  

        - Các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện; 

 - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyêṇ; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

 
 Thực hiện Công văn số 137/VP-KTN ngày 13/01/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường thực hiện công tác đăng ký đất đai trên 

địa bàn tỉnh, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 

06/5/2019 về đăng ký đất đai đối với người sử dụng đất và người được giao đất 

để quản lý trên địa bàn huyện (viết tắt là Kế hoạch số 126/KH-UBND).  

Theo đó, tại Kế hoạch của UBND huyện có giao nhiệm vụ cụ thể cho các 

cơ quan chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn, trong đó: 

Giao UBND các xã, thị trấn “- Xây dựng kế hoạch cụ thể trước ngày 

15/5/2019 để triển khai thực hiện trên địa bàn cấp xã, bảo đảm đến hết năm 2020 

thực hiện xong việc đăng ký đất đai đối với các thửa đất thuộc trường hợp phải 

đăng ký theo Kế hoạch này trên địa bàn. 

- Tập trung tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến từng thôn, bản, khu phố 

với nhiều hình thức để Nhân dân biết và thực hiện kê khai, đăng ký đất đai. Rà 

soát, lập danh sách, thông báo đến từng người sử dụng đất, người được giao đất 

để quản lý chưa đăng ký đất đai hoặc chưa được cấp Giấy chứng nhận. Hướng 

dẫn người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý thực hiện kê khai, lập 

hồ sơ đăng ký đất đai theo quy định… 

Thời gian gửi báo cáo về UBND huyện (thông qua phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện) trước ngày 15 của tháng cuối quý để tổng hợp, báo cáo Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh trước ngày 20 của tháng cuối quý; Báo cáo 06 

tháng: trước ngày 15/6; Báo cáo năm trước ngày 15/12”. 

Đến nay, đã có 20/20 xã, thị trấn ban hành kế hoạch triển khai thực hiện 

công tác đăng ký đất đai trên địa bàn. Tuy nhiên, UBND huyện chưa nhận được 

báo cáo của UBND các xã, thị trấn về kết quả thực hiện Kế hoạch số 126/KH-

UBND định kỳ theo quy định. 

  Để báo cáo định kỳ UBND huyện đảm bảo quy định, UBND huyện yêu 

cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương tổng hợp báo 



2 

cáo định kỳ kết quả thực hiện đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Gửi báo cáo 

kết quả thực hiện công tác đăng ký đất đai năm 2020 về UBND huyện (thông 

qua phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trước 17 giờ 00 phút ngày 

15/12/2020) để tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh: Nội dung 

báo cáo thể hiện rõ công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND 

huyện, kết quả hướng dẫn lập, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký đất đai trên địa bàn năm 

2020 và lũy kế số liệu từ khi triển khai Kế hoạch số 126/KH-UBND đến thời 

điểm báo cáo./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT, HMD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Phùng Văn Nghĩa 
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