
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 đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện 

Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 18/4/2021  

            về đăng ký đất đai lần đầu  

               

                            

Kính gửi:  

      - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

                                 - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; 

          - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. 

 

Thực hiện Thông báo số 118/TB-STNMT ngày 18/6/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh về kết luận giao ban công tác tháng 5, nhiệm vụ công 

tác tháng 6 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó có nội dung đề 

nghị UBND các huyện ban hành văn bản yêu cầu các xã trên địa bàn báo cáo cụ 

thể chi tiết về kết quả thực hiện đăng ký đất đai theo Kế hoạch số 70/KH-UBND 

ngày 18/4/2021 của UBND tỉnh.  

Căn cứ Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 18/4/2021 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, ngày 15/11/2019, UBND huyện Cao Lộc đã 

ban hành Kế hoạch số 277/KH-UBND 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 huyện Cao Lộc. 

Để có số liệu tổng hợp Báo cáo theo yêu cầu tại Thông báo số 118/TB-STNMT, 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thực hiện các nội dung sau:  

1. UBND các xã, thị trấn 

- Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 277/KH-UBND 

đã được UBND huyện giao tổ chức thực hiện. Số liệu tính từ ngày 01/01/2019 đến 

hết 31/12/2020. 

- Báo cáo tổng hợp gửi về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi 

trường) trước ngày 30/7/2021 để tổng hợp Báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi 

trường theo quy định.  

2. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện 

- Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 277/KH-UBND 

đã được UBND huyện giao tổ chức thực hiện. Số liệu tính từ ngày 01/01/2019 đến 

hết 31/12/2020. 

- Báo cáo tiến độ cấp GCN QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 

huyện (tiến độ cấp GCN QSD đất, số lượng thửa đất đã được GCN; số lượng thửa 

đất chưa cấp GCN...). Số liệu tính từ ngày 01/01/2019 đến hết 31/12/2020. 



- Kết quả thực hiện việc rà soát công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ 

địa chính trên địa bàn huyện.  

Báo cáo tổng hợp gửi về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi 

trường) trước ngày 30/7/2021 để tổng hợp Báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi 

trường theo quy định. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyêṇ 

Tham mưu tổng hợp Báo cáo kết quả thực hiện đăng ký đất đai theo Kế 

hoạch số 70/KH-UBND ngày 18/4/2021 của UBND tỉnh. Thời gian thực hiện xong 

trước ngày 07/8/2021. 

(Gửi kèm theo Kế hoạch số 277/KH-UBND của UBND huyện 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 huyện Cao Lộc). 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Hoàng Mạnh Cường 
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