
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 

Số:           /UBND-TNMT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Cao Lộc, ngày       tháng 7 năm 2021 
V/v góp ý dự thảo Quyết định và dự 

thảo Quy chế ban hành kèm theo 

Quyết định của UBND tỉnh. 

 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 1305/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 16/7/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về viêc̣ đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật lên 

Cổng thông tin điện tử và xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh. 

Sau khi nghiên cứu 02 (hai) dự thảo Quyết định và Quy chế của UBND tỉnh 

quy định quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết 

thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng 

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

địa bàn tỉnh Lạng Sơn và dự thảo Quyết định ban hành giá cung cấp dịch vụ công 

giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại 

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

với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Sở Tài nguyên và Môi trường soạn thảo, 

UBND huyện Cao Lộc nhất trí với nội dung 02 (hai) bản dự thảo. 

UBND huyện Cao Lộc đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, 

tổng hợp./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng TN&MT; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Hoàng Mạnh Cường  
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