
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

 

Số:         /UBND-TCKH 

V/v đôn đốc đo đạc địa chính, 

thực hiện thủ tục cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất và tài sản 

trên đất đối với các khu đất nhà 

văn hóa, sân thể thao thôn, khu 

phố và đất của các trường học 

trên địa bàn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

      Chi Lăng, ngày      tháng 02 năm 2023 

 
 

Kính gửi:  

 - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

 - Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các Trường: Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn. 

  

 

Trong năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn huyện thực hiện việc đo đạc địa 

chính các thửa đất nhà văn hóa thôn/khu phố, các thửa đất, tài sản trên đất của 

các đơn vị trường học, đồng thời huyện hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện đo đạc 

địa chính, số kinh phí còn lại do đơn vị tự bố trí và huy động từ nguồn kinh phí 

khác. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại mới có 27 đơn vị trường học hoàn thành 

các nội dung yêu cầu và đã được UBND huyện hỗ trợ kinh phí để thực hiện. Số 

đơn vị còn lại chưa thực hiện xong do vướng một số thủ tục trong lĩnh vực đất 

đai nên chưa thực hiện được. Để công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất thực hiện theo đúng quy định của Luật đất đai và Luật 

quản lý tài sản công, hạn chế việc lấm chiếm, tranh chấp đất đai. UBND huyện yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị trường học trực thuộc 

thực hiện ngay một số nội dung sau: 

1. UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Hiệu trưởng các 

trường MN, TH, THCS chưa hoàn thành các thủ tục trích đo và cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thực hiện hoàn thành ngay các 

nội dung theo yêu cầu quy định. UBND huyện tiếp tục hỗ trợ 50% kinh phí cho 

các thôn, khu phố, các trường học trực thuộc trên địa bàn huyện chưa được hỗ 

trợ kinh phí để thực hiện đo đạc địa chính các thửa đất nhà văn hóa thôn/khu 

phố, các thửa đất, tài sản trên đất của các đơn vị trường học đối với các thửa đất 

có biến động so với hồ sơ địa chính. Phần kinh phí còn lại và kinh phí thực hiện 

các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác 

gắn liền với đất được sử dụng từ nguồn kinh phí của đơn vị và nguồn kinh phí 

của cộng đồng dân cư, nguồn kinh phí xã hội hóa khác. 



2. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành các nội dung trên hoàn 

thành việc trích đo và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản trên đất 

trước ngày 30/9/2023. Sau ngày 30/9/2023 đơn vị nào không hoàn thành UBND 

huyện sẽ không bố trí hỗ trợ kinh phí, đồng thời sẽ xem xét việc đánh giá kết 

quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen 

thưởng của người đứng đầu đơn vị. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện 

theo các nội dung trên./. 

 
 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH (VTV). 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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