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Thạch Hà, ngày 03 tháng 4 năm 2019 

 

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  

 Thực hiện Văn bản số 275/UBND-NL2 ngày 10/01/2019 của UBND 

tỉnh về việc xử lý cấp GCNQSD đất ở, đất nông nghiệp cho các hộ gia 

đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 782/STNMT-ĐKTK ngày 

25/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, giải quyết tồn tại, 

vướng mắc trong sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo và thực hiện cấp GCN QSD 

đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Để chuẩn bị phục vụ Sở Tài 

nguyên và Môi trường kiểm tra kết quả cấp, phát GCN QSD đất trên địa bàn 

huyện dự kiến vào ngày 15/4/2019, UBND huyện giao: 

 1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

 - Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 275/UBND-NL2 ngày 

10/01/2019; chỉ đạo của UBND huyện tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 

20/01/2019 để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho nhân dân. 

  - Tổng hợp các trường hợp chưa được cấp GCNQSD đất ở, đất nông 

nghiệp theo địa bàn thôn, theo nhóm nguyên nhân, tổng hợp theo biểu 01. 

- Tổng hợp các trường hợp CGNQSD đất đã ký nhưng chưa trao cho 

người dân, làm rõ nguyên nhân từng trường hợp, tổng hợp theo biểu 02. 

Kết quả tổng hợp biểu 01, biểu 02 gửi về UBND huyện, Phòng TN&MT 

trước ngày 10/4/2019 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký QSD đất 

huyện: Đôn đốc các xã, thị trấn triển khai thực hiện; tổng hợp số liệu báo cáo 

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh theo quy định. 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các phòng, ngành liên quan nghiêm túc 

triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

 - Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

 - Văn phòng Đăng ký QSD đất; 

 - Lưu: VT, TNMT. 
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