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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-TNMT 
 

V/v nghiêm túc chấn chỉnh việc 

thực hiện chỉ đạo của UBND 

huyện về đăng ký đất đai. 

Chi Lăng, ngày        tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

 

Thực hiện Thông báo số 1105/TB-HĐND ngày 25/11/2022 của HĐND 

tỉnh về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh Tại phiên họp giải trình tháng 11 

năm 2022 về tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý, đăng ký đất đai lần 

đầu đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

5678/VP-KT ngày 05/12/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về thực hiện Kết luận 

của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp giải trình tháng 11 năm 2022, UBND 

huyện đã ban hành: Công văn số 2488/UBND-TNMT ngày 28/11/2022 về việc 

triển khai Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh Tại phiên họp giải trình tháng 

11 năm 2022 về  tình hình, kết quả thực hiện  công tác quản lý, đăng ký đất đai 

lần đầu đối với người sử  dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Công văn số 2577/UBND-TNMT ngày 06/12/2022 

về việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Kết luận của 

Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp giải trình tháng 11 năm 2022. Tại các 

Công văn của UBND huyện có nội dung yêu cầu UBND các xã, thị trấn khẩn 

trương thực hiện công tác đăng ký đất đai lần đầu, rà soát tổng hợp, đánh giá lại 

số liệu các thửa đất thuộc trường hợp đăng ký đất đai lần đầu, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo số liệu chính xác đến từng thửa đất, Chủ tịch  

UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện và trước pháp 

luật về tính chính xác của số liệu. Hoàn thành gửi số liệu về Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện để lập Kế hoạch thực hiện đăng ký đất đai năm 

2023 trước ngày 31/01/2023. Cùng với đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện đã ban hành 02 Công văn đôn đốc: Công văn số 517/TNMT ngày 

29/12/2022 về việc thực hiện khẩn trương triển khai một số nội dung chỉ đạo của 

UBND huyện về đăng ký đất đai; Công văn số 19/TNMT ngày 10/01/2023 về 

việc thực hiện chỉ đạo của UBND huyện về đăng ký đất đai. 

Tuy nhiên, đến ngày 02/02/2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

báo cáo:  

- Chưa nhận được Kế hoạch triển khai thực hiện đăng ký đất đai năm 

2023 của 07 đơn vị: UBND xã Vân An, UBND xã Nhân Lý, UBND xã Vân 

Thủy, UBND xã Lâm Sơn, UBND xã Thượng Cường, UBND xã Vạn Linh và 

UBND thị trấn Đồng Mỏ; 
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- Trong 13 đơn vị mà Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện nhận được 

Kế hoạch triển khai thực hiện đăng ký đất đai năm 2023 thì có 03 đơn vị mà nội 

dung Kế hoạch không thực hiện đúng như chỉ đạo của UBND huyện (không có 

kết quả rà soát tổng hợp, đánh giá lại số liệu các thửa đất thuộc trường hợp đăng 

ký đất đai lần đầu, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) là: UBND xã Mai 

Sao; UBND xã Gia Lộc và UBND xã Hữu Kiên. 

Với kết quả thực hiện chỉ đạo như trên, đến hiện tại, UBND huyện không 

có đủ cơ sở để ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đăng ký đất đai và cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu năm 2023 trên địa bàn huyện Chi 

Lăng, việc này làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của 

huyện đã đăng ký với tỉnh và việc thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa 

bàn. Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, UBND huyện chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu UBND 13 đơn vị (UBND xã Vân An, UBND xã Nhân Lý, 

UBND xã Vân Thủy, UBND xã Lâm Sơn, UBND xã Thượng Cường, UBND xã 

Vạn Linh và UBND thị trấn Đồng Mỏ; UBND xã Mai Sao; UBND xã Gia Lộc 

và UBND xã Hữu Kiên): 

- Nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân trong việc 

chưa thực hiện, thực hiện chưa đúng chỉ đạo của UBND huyện, nghiêm túc rút 

kinh nghiệm sâu sắc; 

- Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND huyện tại 

Công văn số 2488/UBND-TNMT ngày 28/11/2022 và Công văn số 

2577/UBND-TNMT ngày 06/12/2022. Gửi kết quả về Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện trước ngày 08/02/2023. 

 2. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ động tham mưu cho lãnh 

đạo UBND huyện kiểm tra việc thực hiện đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất lần đầu năm 2023 lồng ghép trong Kế hoạch kiểm tra 

tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại cấp xã năm 2023. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có tên ở trên nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                           
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- Hạt Kiểm lâm huyện; 

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; 

- Lưu: VT, TNMT, LAT. 

                                                                                    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
  
 

 
 

 

 

 

Phùng Văn Nghĩa 
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