
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TNMT Hữu Lũng, ngày     tháng 02 năm 2023 

V/v tăng cường thực hiện công 

tác đăng ký đất đai, cấp Giấy 

chứng nhận QSD đất đối với 

người sử dụng đất và người được 

Nhà nước giao đất để quản lý 

 

                       

 

Kính gửi: - Các phòng, ban, ngành huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

  

Thực hiện Công văn số 121/UBND-KT ngày 08/02/2023 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tăng cường thực hiện công tác đăng ký đất đai đối với người 

sử dụng đất và người được nhà nước giao đất để quản lý, UBND huyện yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn thực hiện các nội dung như sau: 

1. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, 

hướng dẫn, theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện, kịp thời giải quyết khó khăn, 

vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, 

giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền; Tham mưu triển khai thực hiện các 

nội dung được giao tại Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 10/02/2023 của UBND 

huyện Hữu Lũng. 

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan khác nghiêm túc tổ chức triển khai 

thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 

10/02/2023 của UBND huyện Hữu Lũng. 

(Gửi kèm theo Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 10/02/2023 của UBND 

huyện Hữu Lũng) 

3.  UBND các xã, thị trấn: 

 - Rà soát, tổng hợp đánh giá lại số liệu các thửa đất thuộc trường hợp 

đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trừ các thửa đất đã 

được đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; các thửa đất 

công cộng không hình thành chủ thể quản lý, sử dụng đất, ...) bảo đảm chính xác 

số liệu thửa đất để phục vụ công tác quản lý và triển khai thực hiện công tác 

đăng ký đất đai; thực hiện báo cáo số liệu đến UBND huyện (qua phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện) trước ngày 27/02/2022 để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh. 

(Có mẫu biểu yêu cầu rà soát gửi kèm theo) 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc người sử dụng đất 

lập hồ sơ kê khai đăng ký đất đai các thửa đất của hộ gia đình, cá nhân, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định; Việc thực hiện kê khai, 
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lập hồ sơ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin giao đất, 

thuê đất thực hiện theo Hướng dẫn số 703/HD-STNMT ngày 24/5/2019 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh về việc thực hiện công tác đăng ký đất đai và 

Công văn số 656/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 15/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất; Công văn số 141/UBND-TNMT ngày 02/02/2021 của UBND huyện Hữu 

Lũng về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch của UBND huyện về Đăng ký đất đai, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn. 

- Nghiêm túc tổ chức triển thực hiện Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 

18/4/2019 của UBND tỉnh về 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 theo 

kế hoạch giao chỉ tiêu số thửa đất cần đăng ký đất đai tại Kế hoạch số 44/KH-

UBND ngày 10/02/2023 của UBND huyện Hữu Lũng thực hiện công tác đăng 

ký đất đai lần đầu, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với người sử 

dụng đất và người được nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn huyện Hữu 

Lũng (nhiệm vụ 3); Có giải pháp thực hiện đăng ký đất đai phấn đấu hết năm 

2023 tại các xã, thị trấn phải hoàn thành đạt từ 80% đến 100% theo biểu phụ lục 

đã được giao chỉ tiêu ấn định thực hiện theo Kế hoạch số số 44/KH-UBND ngày 

10/02/2023 của UBND huyện Hữu Lũng. 

          - Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các trường hợp sử 

dụng đất nhưng không thực hiện đăng ký đất đai, vi phạm pháp luật về đất đai. 

- Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ kết quả công tác đăng ký đất 

đai theo đúng thời gian quy định tại Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 

10/02/2023 của UBND huyện Hữu Lũng. 

 UBND huyện Hữu Lũng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện, đồng thời chịu trách 

nhiệm trước UBND huyện về tiến độ thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT (KT) UBND huyện; 

- Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện; 

- TT Văn hóa, Thể thao huyện; 

- C, PVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Dương Thị Hạnh 
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