
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CHI LĂNG 

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-TNMT 
 

V/v thực hiện công tác đăng ký đất 

đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho các tổ chức, cá nhân sử 

dụng đất và tiêu chí môi trường trên 

địa bàn các xã phấn đấu xây dựng 

nông thôn mới, nâng cao năm 2023. 

Chi Lăng, ngày        tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- UBND xã Thượng Cường; 

- UBND xã Nhân Lý; 

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 29/01/2023 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

tỉnh Lạng Sơn năm 2023, Công văn số 398/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 27/02/2023 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc đôn đốc thực hiện công 

tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá 

nhân sử dụng đất và tiêu chí môi trường trên địa bàn các xã phấn đấu xây dựng 

nông thôn mới, nâng cao và kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023. 

UBND huyện chỉ đạo như sau: 

1. UBND xã Nhân Lý, UBND xã Thượng Cường chịu trách nhiệm chủ 

động, chủ trì tiếp tục khẩn trương: 

- Đẩy mạnh rà soát và tiến hành kê khai, lập hồ sơ, danh sách các cơ quan, 

tổ chức sử dụng đất công trên địa bàn xã chưa được giao đất để đề xuất xem xét 

việc giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Tổng 

hợp báo cáo kết quả tiến độ thực hiện, lập danh sách cụ thể từng đơn vị tổ chức 

sử dụng đất công gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trước ngày 

24/3/2023. 

- Đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện đăng ký đất đai (Kế hoạch số 38/KH-

UBND ngày 08/02/2023 của UBND huyện) và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đối với các đối tượng sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư trên địa bàn các xã chưa kê khai đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận. 

Rà soát, thống kê danh sách cụ thể để hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện hoàn thành 

việc lập hồ sơ đăng ký đất đai theo quy định để UBND huyện xem xét cấp Giấy 

chứng nhận cho các trường hợp đủ điều kiện trong năm 2023.  

2. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện có trách nhiệm phối hợp 

với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã khẩn trương đôn đốc, hướng 



2 
 

 

dẫn các hộ gia đình, cá nhân chưa đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, hoàn 

thành việc lập hồ sơ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo 

dục trên địa bàn các xã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện công tác đăng ký đất 

đai, lập hồ sơ trình UBND tỉnh giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

để hoàn thành trong năm 2023. Sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại 

Công văn này làm một cơ sở để tham mưu cho cấp có thầm quyền đánh giá mức 

độ thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, tập thể lãnh đạo, quản lý của cơ sở giáo dục. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện hướng dẫn rà soát, xác định lại 

quá trình hình thành Nhà văn hóa thôn và các điều kiện có liên quan để xác định 

đúng chủ thể sử dụng đất làm cơ sở đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đối với Nhà văn bóa thôn. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện theo dõi, tổng hợp và hướng 

dẫn xử lý các vướng mắc theo quy định khi nhận được đề nghị từ các cơ quan, 

đơn vị. Tiếp nhận danh sách cụ thể và tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất từng đơn vị tổ chức sử dụng đất công từ UBND cấp xã, dự thảo Báo 

cáo của UBND huyện để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xong trước ngày 

31/3/2023. 

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

 

Nơi nhận:                                                                                           
- Như trên; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TNMT, LAT. 

                                                                                    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
  
 

 

 
 

 

 

 

Phùng Văn Nghĩa 
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